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 :قال ادملػ 

وهق مـ َأْفَضِؾ اْلُؼَرِب، وُيْسَتَحبُّ ِظْتُؼ َمـ لف َكْسٌب، وَظْؽُسف بَعْؽِسف، وَيِصحُّ تعؾققؼ الِعْتقُؼ ]

 .[َؿْقٍت وهق التدبرُ بِ 

: بعدمو تؽؾؿ ادمفػ ظـ افػرائض ذـر بعدهو افعتؼ: إذ هوق مووكع موـ مقاكوع مـاشبة الؽتاب

 اإلرث.

 :وؿبؾ افشوروع يف ـالم ادصـػ أؿدم بعدة مؼدموت 

 ادؼدمة إوػ: تعريػ العتؼ.

ًُ افعتقوُؼ: خلؾقموف موـ أجلودي ا بوو لغة: العتؼ: َل افبقو برة, ؾؾوؿ جلؿؾؽوف اخلؾقص, ومـف ُشوؿي

 جبور.

 ختؾقص افرؿبي مـ افرق. رظًا:قوص

 ظجز حؽؿل جلؼقم بوإلكسون شببف افؽػر. والرق:

 الؽتاب والسـة واإلمجاع. :ادؼدمة الثاكقة: إصؾ يف العتؼ مـ حقث الدٓلة

 .(1)(ڦ ڄ ڄ)ؾؼقفف تعوػ:  أما الؽتاب:. 1

َم »مرؾقظًو:  ؾحدجلٌ أيب هرجلرة  وأما السـة:. 2  اْمِرٍئ ُمْسؾٍِؿ َأْظَتَؼ اْمَرًأ ُمْسقؾًِم، اْشقَتـَْؼَذ َأيُّ

ـَ الـَّارِ   .(2)«اهللُ بُِؽؾِّ ُظْضٍق ِمـُْف ُظْضقًا ِمـُْف ِم

                                 
 (.92افـسوء ) (1)

 (.1559(, ومسؾؿ )2517أخرجف افبخوري ) (2)
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 مـعؼد ظذ محي افعتؼ, وحصقل افؼربي بف. واإلمجاع:. 3

: رؽبوً صوورجلعي اإلشوالم يف ظتوؼ افرؿووب, وح وً ظوذ ذفوؽ,  وذ ذفوؽ يف ادؼدمة الثالثقة

 مـفو: ذـر ثقاب مـ أظتؼ, ومـفو: جعؾ افعتؼ خصؾي مـ خصول افؽػورة.أمقر: 

 ادؼدمة الرابعة: العتؼ حيصؾ بلحد أمقر ثالثة؟

 افؼقل: بلن جلتؾػظ بوفعتؼ, وأفػوظ افعتؼ كقظون: -1

 .ومورجلح: وهق مو ٓ حيتؿؾ ؽر افعتؼ: ـؼقل: أكً حر, أو معتؼ, أو أظتؼتؽ, وكحقه -أ

ؾ افعتوؼ وؽوره, وحيتووج إػ كقوي: ـؼوقل: اذهوى حقوٌ صو ً, أو ــوجلي: وهوق موو حيتؿو -ب

 خؾقتؽ, أو أضؾؼتؽ, وكحقهو.

 بوفسوراجلي: وافسوراجلي تؽقن يف مقرتغ:  -2

( مـ ـون ظـده رؿقٌؼ ؾلظتؼ جزءًا معقـًو: ـقده, أو رأشف, أو جزءًا مشوظًو مـف: ــصوػف, ؾونن 1

 افعتؼ جلسوري إػ بوؿقي, ؾقعتؼ ـؾف.

 اإلظتوق ٓ جلتجزأ, ؾؾام زال مؾؽف ظـ بعض ادؿؾقك زال ظـ مجقعف: ـوفطالق.أن والعؾة:  ♦

( مـ ـون ظـده رؿقؼ مشسك بقـف وبغ ؽره, ؾلظتؼ كصووقبف, ؾنكوف جلسووري افعتوؼ إػ افبووؿل 2

 إن ـون مقشورًا, ؾقؼول فف: ٓبد أن تعتؼ بؼقي افرؿقؼ إن ــً مقشورًا, ؾتشسي كصوقى صورجلؽؽ.

ـْ َأْظَتقَؼ صققركًا َلقُف يِف َظْبقٍد، َفَؽقاَن َلقُف َمقاٌل َيْبُؾقُغ »دجلٌ ابـ ظؿر مرؾقظًو: ح ويدل لذلؽ: ♦ َمق

ُه ِحَصَصقُفْؿ، َوَظَتقَؼ َظَؾْققِف، َوإَِّٓ َفَؼقْد َظَتقَؼ  ََ َم اْلَعْبُد قِقَؿَة َظْدٍل، َفَلْظَطك صققرَكا ـَ اْلَعْبِد ُققِّ ِمـْقُف َمقا  َثَؿ

 .  (1)«َظَتَؼ 

مقـ مَؾقؽ ذا رِحقٍؿ »: -ـام يف حدجلٌ شؿرة بوـ جـودب-أن افـبل ^ ؿول  . بودِؾؽ: وبقوكف3

ٍم، ففق حر    .(2)«ُُمرَّ

                                 
 (.1551(, ومسؾؿ )2491أخرجف افبخوري ) (1)

 (, وابـ4898(, وافـسوئل يف افؽزى )1365(, وافسمذي )2524(, وابـ موجف )3949أخرجف أبق داود ) (2)

 (.1746(, ومححف إفبوين يف اإلرواء )2852(, واحلوـؿ )973ا ورود يف ادـتؼك )
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ؾونذا مؾوؽ اإلكسوون بووفرق ذا رحوؿ وورم, وهوق افوذي فوق ؿوّدر أحود و ذـورًا, وظذ هقذا:  •

واف وين أك وك, َحوُرم كؽوحوف بوفـسوى: ـووٕب, وافعوؿ, وإخ وكحوقهؿ, ؾنكوف جلعتوؼ ظؾقوف بؿجورد 

 صورائف. 

 (.  وهق مـ َأْفَضِؾ اْلُؼَرِب ققلف: )

 فقفو.إافعتؼ مـ إظامل افػووؾي, بؾ هق مـ أؾضؾ افؼرب افتل كدب ادسؾؿ 

   والدلقؾ: ♦

 .(1)(ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ ھ ڻ ۀ ۀ ہ). ؿقفف تعوػ: 1

 .. واحلدجلٌ افسوبؼ ظـ أيب هرجلرة 2

ور رمضووون, وـػووورة ؾوووت تعوووػ جعووؾ افعتووؼ ـػووورة فؾؼتووؾ, وفؾووقطء يف  وو وٕجققؾ هققذا: •

 افقؿغ.

 (.  وُيْسَتَحبُّ ِظْتُؼ َمـ لف َكْسٌب، وَظْؽُسف بَعْؽِسفققلف: )

 افرؿقؼ افذي جلستحى إظتوؿف هق:

 . مـ ـون فف ـسى, جلستطقع أن جلتؼقت مـف. 1

 . مـ فقس فف ـسى, فؽـف جلؼدر ظذ افتؽسى.2

 أمو مـ ٓ ـسى فف, أو ٓ جلؼدر ظذ افتؽسى, ؾال جلستحى إظتوؿف.

 أكف جلؽقن حقـفو ظوفًي ظذ افـوس, وؿد ـون ؿبؾ ذفؽ جلتقػ شوقُده افـػؼي ظؾقف. والعؾة: ♦

وـذا مـ جلؼدر ظذ افتؽسى, فؽـوف ششووك بعود إظتوؿوف موـ إؾسووده, أو أذجلتوف, وكحوق ذفوؽ, 

   ؾقؽره إظتوؿف, إٓ إن ؽؾى ظذ طـف, أو ظؾؿ مـف أكف شوقػسد أو جلمذي أو جلزين ؾقحرم اإلظتوق.

 (.  وَيِصحُّ تعؾقؼ الِعْتُؼ بَِؿْقٍت وهق التدبرُ ) ققلف:

ًُّ ؾرؿقؼل حّر, وجلسؿك افتدبر.   جلصح أن جلعؾيؼ افسوقُد ظتؼ رؿقؼف بودقت, ؾقؼقل: إذا ِم

                                 
 (.13 -11افبؾد, أجلي ) (1)
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 .-جلؿقت: أي-ٕن افرؿقؼ جلعتؼ بعدمو جُلْدبِر شوقده  وشؿل هبذا:

ـْ ُدُبوٍر, َؾوْحَتووَج, : َأنَّ َرُجواًل َأْظَتوَؼ ُؽالَ حودجلٌ جووبر  ودلقؾ جقاز التقدبر: ♦ موًو َفوُف َظو

يِف ِمـِّل»َؾَلَخَذُه افـَّبِلُّ ^, َؾَؼوَل:  ـْ َيْشَسِ  .(1)«َم

 وؿد حؽك افـقوي إمجوع افعؾامء ظذ جقاز افتدبر.

 يف جيوري موو ؾقوف ؾقجوري, -افقمووقي حؽوؿ حؽؿوف: أي-ؿوول افعؾوامء: افتودبر ومووقي  فؽـ

 .ادول ثؾٌ مـ أـ ر افرؿقؼ ؿقؿي جلؽقن ٓ أن: ذفؽ ومـ, افقموقي

 

 

 

 

 

                                 
 (.997(, ومسؾؿ )2141أخرجف افبخوري ) (1)
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 :قال ادملػ 

ُـّ مع َأماكقِة العبقِد، وَكْسقبِف، وُتْؽقَرُه مقع َظَدِمقف. ] تِف، وُتَس ٍؾ يف ذِمَّ وهق بقُع ظبِده كػَسف بمٍل ُمَمجَّ

يِف َيؼقُم َمؼاَم ُمَؽاتِبِف، فنن َأدَّى َظتَ اْلقؿُ وََيقُز بقُع  ُؤُه لف، وإن َظَجَز ظاَد قِـّاً ؽاَتِب، وُمْشَسِ َٓ  .[َؼ، َوَو

اشؿ مصدر بؿعـك ادؽوتبي, مشتؼ مـ افَؽْتى, وهوق ا ؿوع: ٕ وو ُ ؿوع كجقموًو الؽتابة لغة: 

 , وٕن افسوقد جلؽتى بقـف وبغ ظبده ـتوبًو بام اتػؼو ظؾقف.-وط ممجؾيسأي: ُتدؾع ظذ أؿ-

 صوراء افعبِد كػسف مـ شوقده. صقرظًا:

تِف) ققلف: ٍؾ يف ذِمَّ  (.  وهق بقُع ظبِده كػَسف بمٍل ُمَمجَّ

 هذا تعرجلػ افؽتوبي, وشبؼ. 

: أن جلتػؼ افسوقد وافرؿقؼ ظذ أن جلدؾع افرؿقؼ فسوقده مبؾغوًو موـ ادوول: وذفوؽ ثؿـوًو وصقرهتا

 فرؿبتف, وإذا دؾع ادول ؾنكف جلؽقن حرًا. 

 :وجلشسط فصحتفو صوروط 

 افرؿقؼ فسوقده, ؾال تصح بامل حرام.أن تؽقن بامل مبوح جلدؾعف  -1

 أن جلؽقن ادول ادتػؼ ظؾقف معؾقمًو, ؾال تصح مع ا فوفي.  -2

, إذا ـون مـ افعبد: ٕمرجلـ: -3  أن جلؽقن ادول ؾقفو ممجاًل, ؾال تصح بحولٍّ

 أ. ٕكف مل جلـؼؾ ظـ افصحوبي ظؼدهو ظذ حول.

ًٓ  ب. وٕن افعبد فقس  .ظـده مول, ؾفق ظوجز ظـ ـقكف حو

ـَ ؽُر افرؿقؼ حوٍّٓ: ؾقصح.  أمو فق دؾع افدجل

ققؿ، »: إذ ؿوفووً فزجلوورة  حوودجلٌ ظوئشووي  والققدلقؾ: ♦ ها َ ُ إنَّ أحققبَّ َأْهؾِققِؽ أن أظققدَّ

 , ؾلؿرهو افـبل ^ ظذ ـالمفو أ و تدؾع هلؿ دجلـ افؽتوبي حوًٓ.(1)«وَيؽقَن وُٓؤِك يل فَعؾُت 

                                 
 (.1554(, ومسؾؿ )2168أخرجف افبخوري ) (1)
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ُـّ مع َأماكِة العبِد، وكَ ققلف: )  (.  ْسبِفوُتَس

 جلستحى فؾسوقد أن جلؽوتى رؿقؼف إذا تقؾر ؾقف مػتون:

 إموكي: ف ال جلامضؾف. -1

 افؽسى, أي: ؿدرتف ظذ آـتسوب: فقتؿؽـ مـ افسداد.  -2

ؿول ادػسورون: أموكوي, وجبؾوي,  .(1)«َفَؽاتُِبقُهْؿ إِْن َظؾِْؿُتْؿ فِقِفْؿ َخْراً »ؿقفف تعوػ:  والدلقؾ: ♦

 .  (2)وـسبوً 

 : أن ادؽوتبي مستحبي فؾسوقد, وفقسً واجبي ظؾقف.اظؾؿو •

ٓ »ل ظوـ ظؿوف أن افـبول ^ ؿوول: وافعؿقموت, ومـفوو حودجلٌ أيب حوّرة افرؿوصو والدلقؾ: ♦

َّٓ بِطِقِب كػٍس ِمـفُ   .(3)«حَيِؾُّ ماُل امِرٍئ ُمسؾٍؿ إ

 (.  وُتْؽَرُه مع َظَدِمفققلف: )

 تؽره ادؽوتبي مع ظدم افؼدرة ظذ افتؽسى. 

 ف ال جلؽقن ادُعَتُؼ ظوفًي ظذ افـوس. والعؾة: ♦

 (.  ؽاَتِب اْلقؿُ وََيقُز بقُع ققلف: )

 جيقز فؾسوقد أن جلبقع ادؽوتى أثـوء مدة ادؽوتبي.

 والدلقؾ: ♦

, وأؿرهوووو افـبووول ^,ـوووام يف ؿصوووي برجلووورة دوووو ـوتبفوووو أهؾفوووو ؾوصوووس و ظوئشوووي  -1

 .  (4)افصحقحغ

                                 
 (33افـقر: ) (1)

 (.6/53« )تػسور ابـ ـ ر»اكظر:  (2)

(, 21582(,وفف صوهد مـ حدجلٌ ظؿرو بـ جل ريب أخرجف أمحد )1575(, وأبق جلعذ )25695أخرجف أمحد ) (3)

 (.6/693( وفف صقاهد أخرى راجعفو يف افبدر ادـر )2823وافطحووي يف ذح ادشؽؾ )

 (.1554(, ومسؾؿ )2168أخرجف افبخوري ) (4)
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ـْ ُمَؽاَتَبتِققِف اْلقققؿُ »ؾقظوًو: مر حودجلٌ ظبوود ات بووـ ظؿوورو  -2 َؽاَتُب َظْبققٌد َمققا َبِؼقَل َظَؾْقققِف ِمقق

 .(1)«دِْرَهؿٌ 

 ؾفق يف حؽؿ افرؿقؼ, وفق بؼل ظؾقف درهؿ واحد, حتك جلـتفل مـ افسداد. 

يِف َيؼقُم َمؼاَم ُمَؽاتِبِفققلف: )  (.  وُمْشَسِ

ول افوذي ـوتبوف, ؾقبودأ إذا بقع افرؿقؼ ادؽوتوى, ؾونن مشوسي ادؽوتوى جلؼوقم مؼووم افسووقد إ

 ادؽوُتى بلداء دجلـ افؽتوبي فؾؿشسي حتك جلعتؼ.

 واظؾؿ: •

 أن افؽتوبي ٓ تـػسخ بوفبقع. -1

أن افؽتوبي ظؼود ٓزم موـ ا ووكبغ: ؾوال جيوقز إبطوفوف: ٕكوف ظؼود معووووي, ؾلصوبف ظؼود  -2

 افـؽوح, وافبقع.

ُؤُه لفققلف: ) َٓ  (.  فنن َأدَّى َظَتَؼ، َوَو

 دجلـ افؽتوبي ظتؼ, ومور وٓؤه فؾؿشسي ا دجلد. إذا أـؿؾ 

 , وهووذا هووق ادعتووز, وؿوود ورد يف حوودجلٌ ظوئشووي فأن ظتؼووف مووور يف مؾؽوو والعؾققة: ♦

َُ دـ أظتَؼ »مرؾقظًو:  م الَقٓ  .(2)«وإكَّ

 (.  وإن َظَجَز ظاَد قِـّاً ققلف: )

 .-خوفصوً  ظبداً : أي-ًو إذا ظجز ادؽوتى ظـ شداد دجلـ افؽتوبي ـؾف, أو بعضف, ؾنكف جلعقد ِؿـّ

 ادؽوتبي, وجلعقد رؿقؼًو ـوماًل مرًة أخرى. كؾغتُ  وظذ هذا: •

 

 

                                 
(, وحسـف إفبوين يف 15/324ؼل )(, وافبقف1386(, وافطزاين يف مسـد افشومقغ )3926أخرجف أبق داود ) (1)

 (. 6722محقح ا ومع )

 (.1554(, ومسؾؿ )2156أخرجف افبخوري ) (2)
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 :قال ادملػ 

َ إذا َأْوَلَد ُحر  َأَمَتف، أو َأَمًة لف، ولغِره، أو َأَمة َوَلِده ُخؾَِؼ َوَلُده ُحّرًا، َحّقًا ُولِقَد، أو َمقِّتقًا، قق] د َتَبقغَّ

فقف َخْؾُؼ اإلكساِن، ٓ ُمْضَغٌة، أو ِجْسٌؿ بال ََتطقٍط، صقاَرْت أمَّ َوَلقٍد لقف، َتْعتِقُؼ بَِؿْقتِقف مقـ كقؾِّ مالِقف. 

ٍَ وِخدمٍة وإجارةٍ وكحِقه، ٓ يف َكْؼِؾ ادِْْؾِؽ يف َرَقَبتِفقا، وٓ بقم  وأحؽاُم أمِّ الَقَلِد أحؽاُم إََمِة، مـ َوْط

ـٍ وكحِقهاُيراُد لف:   .[كَقْقٍػ، وبقٍع، وَرْه

 هل إََمُي افتل َوَفدْت مـ شوقدهو يف مؾؽف. أم القلد:

إذا َأْوَلَد ُحر  َأَمَتف، أو َأَمًة لف، ولغِره، أو َأَمة َوَلقِده ُخؾِقَؼ َوَلقُده ُحقّرًا، َحّققًا ُولِقَد، أو َمقِّتقًا، ققلف: )

َ فقف َخْؾُؼ اإلكسانِ   (. قد َتَبغَّ

ئ رجؾ حٌر أمتوف, أو أموًي فوف بعضوفو, أو أموًي فقفوده, ومل جلؽوـ آبوـ وض فوو, جووز فوف إذا وض

ذفؽ, وجلؽقن افقفد افذي وفدتف حرًا, وذفؽ بلن حتؿؾ بوف وهول يف مؾؽوف, بخوال  موو فوق محؾوً 

 وفقسً يف مؾؽف, ـام فق تزوج أمًي, وجومعفو ؾحؿؾً, وفقسً يف مؾؽف.

 شقرضغ:اخلالصة: أن إَمة تؽقن أم ولٍد ب   

 أن حتؿؾ وهل يف مؾؽف. -1

أن تضع مو جلتبغ ؾقف صولء مـ خؾوؼ إكسوون, موـ رأس, وجلود, أو ختطوقط أظضووء, شوقاء  -2

 ووعتف حقًو, أو مقتًو تبغ ؾقف خؾؼ إكسون, وافتخؾؼ جلؽقن ؽوفبًو بعد اف امكغ جلقمًو.

 (.  ٓ ُمْضَغٌة، أو ِجْسٌؿ بال ََتطقطٍ ققلف: )

, أو جساًم مل توتخطط ؾقوف إظضووء: ؾن وو ٓ تؽوقن -عي افؾحؿوهل ؿط-إذا ووعً مضغي 

 هبذا أم وفد.

 (.  صاَرْت أمَّ َوَلٍد لفققلف: )

 إذا حتؼؼ افشورضون افسوبؼون ؾن و تصور أم وفد, وجلستى ظذ ـق و أم وفد أحؽوم.
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 (.  َتْعتُِؼ بَِؿْقتِف مـ كؾِّ مالِفققلف: )

 .-اف ؾٌ مـ ٓ ادول, رأس مـ: أي-مـ ـؾ موفف  : أ و تعتؼ بؿقت شوقدهوأول إحؽام

 ؾنذا موت َظُتؼً, وفق بؾغً ؿقؿتفو أـ ر مـ اف ؾٌ, بؾ وفق مل جلؿؾؽ ؽره. 

ـْ ُدُبقٍر »مرؾقظوًو:  : حدجلٌ ابـ ظبووس والدلقؾ ♦ ـْ َوَلقَدْت ِمـْقُف َأَمُتقُف، َفِفقَل ُمْعَتَؼقٌة َظق مق

   .(1)«ِمـْفُ 

ٍَ وِخدمٍة وإجارةٍ وكحِقهوأحؽاُم أمِّ الَقَلِد أحققلف: )  (.  ؽاُم إََمِة، مـ َوْط

: أي-: أن أم افقفد ـغرهو مـ اإلموء وادؿؾقـوت يف افقطء واخلدموي واإلجوورة احلؽؿ الثاين

 .حقوً  دام مو فف ممؾقـي ؾفل, إحؽوم مـ ذفؽ وؽر ـتوبتف, جقاز ويف, -فؾعؿؾ جلمجرهو ـق و يف

ـٍ وكحِقهآ يف َكْؼِؾ ادِْْؾِؽ يفققلف: )  (.   َرَقَبتِفا، وٓ بم ُيراُد لف: كَقْقٍػ، وبقٍع، وَرْه

: أكف ٓ جيقز فسوقد أم افقفد أن جلـؼؾ ادؾوؽ ظـفوو, ٓ يف رؿبتفوو بقؿوػ, أو بقوع, احلؽؿ الثالث

 أو هبي, وٓ بام جُلراد فـؼؾ ادؾؽ: ـوفرهـ: ٕن افرهـ جلؼصد مـف أخذ افؼقؿي.

 فقفد أن جلـؼؾ مؾؽقتفو ظـف.: أكف فقس فسوقد أم افادراد

فاِت إوٓدِ »: : حدجلٌ ابـ ظؿر والدلقؾ ♦  .(3)(2)«أنَّ رشقَل اهللِ ^ ََنك ظـ بقِع أمَّ

 

[] 

                                 
(: هذا خز 9/18) (, وؿول ابـ حزم يف ادحذ2515(, وابـ موجف )2574(, وافدارمل )2759أخرجف أمحد ) (1)

ون ـام يف كصى افراجلي (, وابـ افؼط2/87) محقح افسـد, وجقد إشـوده احلوؾظ ابـ حجر يف افدراجلي

(3/287.) 

( وؿول افدارؿطـل يف 2575(, ومـ ضرجلؼف ابـ ا قزي يف افتحؼقؼ )4247أخرجف افدارؿطـل يف افســ ) (2)

 وؿػف هق افصحقح, وؿول افبقفؼل ؿول: رؾعف ؽؾط. «: افعؾؾ»

ر, وهق ؿقل افشوؾعقي, افؼقل اف وين: جقاز بقع أمفوت إوٓد, روي ذفؽ ظـ ظع, وابـ ظبوس, وابـ افزب (3)

 واختوره: ابـ تقؿقي.
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 :قال ادملػ 

كِقف. ] ُِ ِزكقًا بَسْ وهق ُشـٌَّة، وفِْعؾف مع الشفقةِ َأفضُؾ مـ َكقافِؾ الِعباداِت، و ََيِقُب ظقذ َمقـ َفقا

، ولقف َكَظقُر مقا َيْظَفقُر  البقًا، ِمقرارًا، بقال َخْؾقَقةٍ. ويُ  ـٍَة، َأجـبقٍَّة، بِْؽقٍر، َولققدٍ بقال ُأمو  َديِّ
ُـّ كِؽاُح واحدةٍ َس

ققُرُم التصقق ةِ مققـ وفققاةٍ، واْلقققؿُ ريُح بِخْطَبققِة قوحَيْ َباَكِة، دوَن التعققريِض، وُيباحققان دَِققـ َأَباََنققا دوَن اْلقققؿُ ْعَتدَّ

ُرمان مـفا ظقذ  قِر َزْوِجفقا. والتعقريُض: إين يف ِمْثؾِقِؽ َلَرا قٌب، وُهِقُبقف: مقا الثالِث: كَرْجعِ  قٍَّة، وحَيْ

ةٍ، أو أجاَبقْت  قُر  ْقَزَ ُْ ةِ دُِسقؾٍؿ: َحقُرَم ظقذ  قِره اْلققؿُ ُيْرَ ُب ظـَؽ، وكحَقمها، فقنن َأجقاَب َويِلُّ  ْجَزَ

ـِ مسعقدٍ ِخطبُتفا، وإن ُردَّ أو ُأذَِن أو ُجِفَؾ احلاُل: ج ًَ بُخْطَبِة اب ُؿَعِة مسا ُـّ الَعْؼُد يقَم اْْلُ  .[اَز. و ُيَس

 بغ يدي الباب ظدة مسائؾ:* 

مـوشووبي افبوووب: دووو تؽؾووؿ ادمفووػ ظووـ أحؽوووم ادعووومالت وافتزظوووت افتوول حيتوجفووو  إوػ:

 الت. اإلكسون ؽوفبًو, كوشى أن جلذـر بعد ذفؽ افـؽوح: ٕكف حيتوجف, فؽـ دون حوجتف فؾؿعوم

 تعرجلػ افـؽوح. الثاكقة:

 جلطؾؼ ظذ معوٍن مـفو: لغة: الـؽاح:

 افضؿ, وافتداخؾ, جلؼول: تـوـحً إصجور, إذا تداخؾً. -1

 آجتامع, جلؼول: تـوـح افؼقم, إذا اجتؿعقا. -2

 وجلطؾؼ ظذ افعؼد.  -3

 وظذ افقطء. -4
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 زوجلٍ يف ا ؿؾي.ظرؾف احلـوبؾي بؼقهلؿ: ظؼد جلعتز ؾقف فػظ إكؽوح, أو ت رظًا:قص

 أي: جلشسط. )يعتز(:

بـوء ظذ أن موقغي افـؽوح ٓبد ؾقفو مـ فػوظ افـؽووح, أو افتوزوجلٍ, وٓ  )إكؽاح، أو تزويج(:

 .(1)جلـعؼد بغرهو

 إمؾ يف مشوروظقتف: افؽتوب, وافسـي, واإلمجوع. الثالثة:

 .(2)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک)ؿقفف:  فؿـ الؽتاب:. 1

َُمؿَ تَ »ؿقفف ^:  ومـ السـة:. 2 ْٕ ُجقا اْلَقُدوَد، اْلَقُلقَد: َفنيِنِّ ُمَؽاثٌِر بُِؽُؿ ا  .(3)«َزوَّ

 .(4)ؾؿـعؼد ظذ مشوروظقتف, كؼؾف ابـ ؿدامي, وؽره أما اإلمجاع:. 3

 مصوفح افـؽوح. الرابعة:

حقـام جلـظر اإلكسوون إػ حؽؿوي ات يف تشوورجلع افـؽووح, جيود أن ؾقوف مصووفح, ومـووؾع ظظقؿوي 

 فؿـ ذلؽ:زوجغ, وإوٓد, وإمي, وافدجلـ, تعقد ظذ اف

 حتصوغ ؾرجل افزوجغ, وؿصور كظر ـؾ مـفام ظذ موحبف. -1

 تؽ ر إمي بوفتـوشؾ, ؾتحصؾ مبوهوة وؿد ^ بلمتف, وجلعبد ات يف إرض.  -2

حػووظ إكسوووب افتوول هبووو جلتعووور  افـوووس, وجلتوودفػقن, وفووقٓ ظؼوود افـؽوووح ٓختؾطووً  -3

 إكسوب.

و حيصؾ يف افزواج مـ أفػي, ووبي, ومقدة بغ افزوجغ, ممو جلؽقن فوف إثور يف شوعودتف, م -4

 واشتؼراره, وتػرؽف مـ اهلؿقم: فقؼبؾ ظذ ظبودة ربف.

                                 
 وؿول بعض افعؾامء يف تعرجلػف: ظؼد ظذ امرأة جلؼصد مـف امت ول أمر ات ورشقفف, وحتصوقؾ مـوؾع افـؽوح. (1)

 (.3افـسوء, أجلي ) (2)

ـ ( م2685( واحلوـؿ )4565(, وابـ حبون يف )5323(, وافـسوئل يف افؽزى )2555أخرجف أبق داود ) (3)

 (.2945حدجلٌ معؼؾ بـ جلسور, ومححف إفبوين يف محقح ا ومع )

 (.9/345« )ادغـل» (4)
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 (.  وهق ُشـَّةٌ ققلف: )

 افـؽوح مشوروع بنمجوع افعؾامء, وحؽؿف شـي مستحبي, وفقس بقاجى.

 والدلقؾ: ♦

وفق ـوون واجبوًو دوو وؿوػ ظوذ  ,(1)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)ؿقفف:  -1

 آشتطوبي.

, ؾجعؾ افـؽووح معوودًٓ فؾتسووري, (2) (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)ؿقفف:  -2

 وافتسوري فقس واجبًو, ؾؽذا افـؽوح.

 (.  وفِْعؾف مع الشفقةِ َأفضُؾ مـ َكقافِؾ الِعباداِت ققلف: )

 أي: أن افـؽوح أؾضؾ, وأوػ مـ افتػرغ فؾعبودة إذا تعوروو. 

   دلقؾ:وال ♦

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )أكووف هوودي إكبقوووء وادرشووؾغ, ـووام ؿووول تعوووػ:  -1

 , وٓ جلـشغؾ افـبل ^ إٓ بوٕؾضؾ.(3)(ڻ ۀ

ْج : »وفؼقفف  -2 َة َفْؾَقَتَزوَّ ََ ـِ اْشَتَطاَع الَبا َباِب، َم  .(4)...«َيا َمْعشقر الشَّ

م, وأظؾوؿ أين أموقت يف فق مل جلبؼ مـ أجع إٓ ظشورة أجلوو»: ؿول ظبد ات بـ مسعقد  -5

 .«آخرهو جلقمًو فتزوجً: خموؾي افػتـي

ٕيب  ؿوول ضوووووس إلبوراهقؿ بووـ مقسوورة: فتووـؽحـ أو ٕؿوقفـ فووؽ موو ؿووول ظؿوور  -4

 «.ٓ جلؿـعؽ مـ افـؽوح إٓ ظجز, أو ؾجقر»افزوائد: 

                                 
 (.3افـسوء, أجلي ) (1)

 (.3افـسوء, أجلي ) (2)

 (. 38افرظد, أجلي ) (3)

 .( مـ حدجلٌ ابـ مسعقد1455(, ومسؾؿ )5565أخرجف افبخوري ) (4)
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موـ دظووك إػ ؽور »وؿوول: «, فقسوً افُعْزَبوي موـ أمور اإلشوالم يف صوولء»ؿوول اإلمووم أمحود: 

 .(1)«افتزوجلٍ, ؾؼد دظوك إػ ؽر اإلشالم, وفق تزوج بشور ـون ؿد تؿ أمره

 .وودو ؾقف مـ ادصوفح افدجلـقي, وافدكققجلي مـ اإلحصون, وافتؽوثر, وؽض افبصور وؽره -5

كِفققلف: ) ُِ ِزكًا بَسْ  (.  و ََيُِب ظذ َمـ َفا

ويصققر الـؽقاح هوذا احلؽوؿ, دو ؿرر أن إمؾ يف افـؽوح أكف مسوتحى, ذـور أكوف ؿود شتؾوػ 

 : وذفؽ: إذا خو  ظذ كػسف افقؿقع يف ادحظقر إذا ترـف.واجباً 

أكف جيى ظؾقف إظػو  كػسف ومق و ظوـ احلورام, وموو ٓ جلوتؿ افقاجوى إٓ بوف ؾفوق  والعؾة: ♦

 واجى.

 إذا ـون بدار حرب, إٓ إن اوطر فذفؽ.  وقد يؽقن الـؽاح حرامًا:

ا افبؾووود جلؽوووقن وشووووقؾي إػ اشوووتقالء افؽػوووور ظوووذ أوٓده, أن زواجوووف يف هوووذ :والعؾقققة ♦

 واشسؿوؿفؿ.

وذفؽ يف حؼ مـ ظـده موول, وٓ صوفقة فوف, إموو دورض, أو فؽوز,  وقد يؽقن الـؽاح مباحًا:

 وجللمـ مـ أن تتضورر ادرأة بزواجف مـفو.

 ة, ؾؾف ذفؽ.أن يف افـؽوح مصوفح ؽر افقطء, ؾنن رؽى هبو, وأمـ افرجلبي ظذ ادرأ والعؾة: ♦

 دـ ٓ صفقة فف, وٓ مول. وقد يؽقن الـؽاح مؽروهًا:

ُـّ كِؽاُح واحدةٍ ققلف: )  (.  وُيَس

إمووؾ يف افـؽوووح: زوجووي واحوودة جلتحؼووؼ هبووو شووـقي افـؽوووح, ومووو زاد ظووذ افقاحوودة ؾفووق 

 .(2)مبوح

                                 
 (.9/341« )ادغـل» (1)

ٓ افؼقل اف وين يف ادذه (2) ى: إن افسـي: افتعدد إن ـون ؿودرًا: ٕكف هدي افـبل ^ واخلؾػوء افراصدجلـ, وفـ جلػعؾقا إ

 إؾضؾ.
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 أن افزجلودة ظذ واحودة تعورجلض فؾوـػس فؾؿحورم, وهوق ظودم افعودل, وات جلؼوقل: والعؾة: ♦

 , وفؽـ إن مل تعّػف افقاحدة اشتحى فف افزجلودة.(1)(...ڄ ڄ ڄ ڄ)

ـَةٍ ققلف: )    (.َديِّ

ممو جلـبغل آهتامم بف ظـد اخلطبوي أن شطوى ادورء زوجوي تالئؿوف, ونوه ظقـقوف, ؾونن هوذا موـ 

 ؾـؽوح.فدواظل آشتؼرار يف افزواج, وأبؼك فؾؿقدة, وأدوم 

 ـبغل فؾخوضى مراظو و, وهل:وٕجؾ هذا ورد يف افسـي افصػوت افتل جل

 وهق أهؿ مو جلراظقف يف مػوت ادخطقبي. الديـ: -1

 والدلقؾ: ♦

، » ( ؿقفف ^:1 ـِ ي قا، َولِقِديـَِفا، َفقاْطَػْر بِقَذاِت القدِّ اِ َ َسقبَِفا، َومَجَ قا، َوحِلَ َاِ َ
ِ َْرَبقٍع: د ِٕ ُتـَْؽُح ادَقْرَأُة 

 .(2)«َتِرَبْت َيَداكَ 

ْكَقا »( ؿقفف ^: 2 ةُ الدُّ احِلَ ْكَقا: اْلقَؿْرَأُة الصَّ  .(3)«َمَتاٌع، َوَخْرُ َمَتاِع الدُّ

ـي تعقـوف ظوذ ضوظوي ربوف إذا حضوور, وحتػظوف يف موفوف, ووفوده, وبقتوف, 3 جلي ( وٕن افصوحلي افدَّ

 وكػسفو إذا ؽوب.

 (.أجـبقَّةٍ ققلف: )

 أي: فقسً مـ ؿرابتف, بؾ تؽقن أجـبقي ظـف.  أجـبقة: -2

أي: اكؽحوقا -فدهو جلؽقن أكجوى, وهوذا تؼقفوف افعورب, وجلؼقفوقن: اؽسبوقا أن و والعؾة: ♦

 .-افغرائى

                                 
 (.129افـسوء, أجلي ) (1)

 ( مـ حدجلٌ أيب هرجلرة.1466(, ومسؾؿ )5595أخرجف افبخوري ) (2)

 (.1467أخرجف مسؾؿ ) (3)
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 .(1)وٕكف فق حصؾ كزاع, وضالق ؾال حيصؾ مـ جرائف ؿطقعي رحؿ

   (.بِْؽرٍ ققلف: )

 وهل افتل مل تقضل, ؾفل أؾضؾ مـ اف قى يف ا ؿؾي. أن تؽقن بؽرًا: -3

 والدلقؾ: ♦

 .(2)«...َفَفالَّ بِْؽرًا ُتاَلِظُبَفا َوُتاَلِظُبَؽ »وبر: . ترؽقى افـبل ^ ؾقفو ـام ؿول  1

َـّ َأْظَذُب َأْفَقاهًا، َوَأْكَتُؼ »وؿقفف ^:  -2 ُ َظَؾْقُؽْؿ بِإَْبَؽاِر: َفنَِنَّ
 .(4)«َأْرَحاماً  (3)

 وٕ و أؿرب فتعؾؼ ؿؾبفو بزوجفو مـ اف قى افتل جربً زوجًو ؽره. -3

زوج ثقبًو: ؾن و تؽوقن يف حؼوف أحسوـ, ـوام ؾعوؾ جووبر فؽـ ؿد تؽقن ادصؾحي فشخص أن جلت

 بـ ظبد ات حغ تزوج ثقبًو: فتؼقم ظذ أخقاتف بعد وؾوة وافده.

 (.  َولقدٍ ققلف: )

 جُلعرؾـ بؽ رة افقٓدة, وافسالمي مـ افعؼؿ.أن تؽقن ولقداً  -4
ٍ
 : أي: مـ كسوء

 .وهذا جلعر  بحول ؿرجلبو و, أو حوهلو إن ـوكً ؿد تزوجً مـ ؿبؾ

حوودجلٌ معؼووؾ بووـ جلسووور أن رجوواًل ؿووول: جلووو رشووقل ات, إين أمووبً اموورأة ذات  والققدلقؾ: ♦

ُجققا اْلقَقُدوَد، اْلَقُلققَد: َفقنيِنِّ ُمَؽقاثٌِر بُِؽقُؿ »تزوجفو؟ ؾؼول ^: لحسى, ومجول, وإ و ٓ تؾد, أؾ َتَزوَّ

                                 
 يوج ظؾقًو مـ ؾوضؿي, وهق ابـ ظؿف, وأكجبو شوقدافؼقل اف وين: أن هذه افصػي ؽر معتزة: ؾنن افـبل ^ ز (1)

صبوب أهؾ ا ـي: احلسـ, واحلسوغ, وٕن اإلكسون ؿد جلؽقن أبصور وأظؾؿ بصالح ؿرجلبف, ومـوشبتف فؾزواج 

ً أكف ؿد جلستى ظذ أخذك افؼرجلبي ؿطقعي وكزاع بعد ذفؽ ؾوفبعد أوػ: ف ال تؼطع افرحؿ, أؿرب مـ ؽره,  ـ إذا رأجل فؽ

 بـػسف وؿرابتف أبصور.واإلكسون 

 (.715( ومسؾؿ )5247اخرجف افبخوري ) (2)

أكتؼ: َأْي: أـ ر أوٓدًا. جلؼول فؾؿرأة افؽ رة افقفد: كوتؼ: ٕ و ترمل بوٕوٓد رمقًو. وافـتؼ: افرمل وافـػض  (3)

 (.5/13« )افـفوجلي يف ؽرجلى احلدجلٌ وإثر»واحلرـي..., 

(, 17/145(, وافطزاين يف افؽبر )1947أيب ظومؿ يف أحود واد وين ) (, وابـ1861أخرجف ابـ موجف يف ) (4)

 (.4553( مـ حدجلٌ ظتبي بـ ظقجلؿ, وحسـف إفبوين يف محقح ا ومع )455ويف إوشط )
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َُمؿَ  ْٕ  .(1)«ا

 (.  بال ُأمو ققلف: )

 أو ُبعٍد ظـفو. أي: أ و ؾؼدت أمفو بؿقت, بال أم: -5

أن إم ربام ـوكً يف أحقال ظدجلدة هل مـ تػسد ابـتفوو ظوذ زوجفوو, بؿشوقر و, : والعؾة ♦

 وبتدخؾفو يف أمقر و, وهذا جلؼع يف بعض إحقون.

 (.  ولف َكَظُر ما َيْظَفُر  الباً ققلف: )

وئز بنمجووع أصور ادصـػ إػ افـظر فؾؿخطقبوي, واظؾوؿ أّن افـظور فؾؿورأة دوـ أراد كؽوحفوو جو

 افعؾامء. 

 .(2)أكف مبوح وادذهب: •

ُف َأْحَرى َأْن ُيْمَدَم َبْقـَُؽَم »أن افـبل ^ ؿول فؾؿغرة:  والدلقؾ: ♦ , وإموؾ: (3)«اْكُظْر إَِلْقَفا: َفنِكَّ

 احلظر, وإمر بعد احلظر فإلبوحي.

 :وافـظر فؾؿخطقبي جلؽقن إذا تقؾر أمران 

 ي. أن جلؽقن ظوزمًو ظذ اخلطب -1

أن جلعؾؿ, أو جلغؾى ظذ افظـ إجوبتوف, ؾونن ظؾوؿ, أو ؽؾوى ظوذ افظوـ ظودم إجوبتوف, ؾوال  -2

 جيقز افـظر.

                                 
( مـ 2685( واحلوـؿ )4565(, وابـ حبون يف )5323(, وافـسوئل يف افؽزى )2555أخرجف أبق داود ) (1)

 (.2945مححف إفبوين يف محقح ا ومع )حدجلٌ معؼؾ بـ جلسور, و

 افؼقل اف وين ظـد احلـوبؾي: أكف شـي, ومقبف ادرداوي.  (2)

وحسـف  (675(, وابـ ا ورود يف ادـتؼك )1866(, وابـ موجف )3235(, وافـسوئل )1587أخرجف افسمذي ) (3)

 .(859افسمذي, ومححف إفبوين يف محقح ا ومع )
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 واظؾؿ أن الـظر إػ ادخطقبة لف صقروط: •

   وهذا لف حالتان: أن يـظر إػ ما يظفر مـفا  البًا: -1

 ؾال خال  يف جقازه: ٕكف جمؿع ادحوشـ, ومقوع افـظر. القجف:أ. 

ظفر ؽوفبًو شقى افقجف: ـوفؽػغ, وافؼدمغ, وافشعر, وافرؿبوي, وكحقهوو مموو تظفور مو جل -ب

 : جقاز ذفؽ.فادشفقر مـ ادذهببف ادرأة يف مـزهلو, 

: أ و ممو تظفر ؽوفبًو, وٕن افـبل ^ أذن يف افـظور إفقفوو, وفوق موـ ؽور ظؾؿفوو, وهوذا والعؾة

 .(1)إذ ٓ جلؿؽـ إؾراد افقجف بوفـظرمعـوه أكف شوراهو ظذ مو تؽقن ظؾقف يف بقتفو: 

 (.  ِمراراً ققلف: )

إمؾ أن افرؤجلي تؽقن مرة واحدة, ؾنذا وؿوع يف ؿؾبوف كؽوحفوو, أو ظدموف, ؾنكوف جلؿسوؽ ظوـ 

 افـظر: ٕكف أجقز فف افـظر هلذه احلوجي, ؾنذا اكتفً رجع احلؽؿ فؾؿـع.

 وجيقز فف تؽرار افرؤجلي إذا مل تؽػف افرؤجلي إوػ.

أكف دو جوز فف افرؤجلي ادرة إوػ حلوجي, جوز فف تؽورار ذفوؽ: ٕجوؾ ذات احلوجوي,  والعؾة: ♦

 حقٌ إن احلوجي فؾـظر مو زافً ؿوئؿي.

َبفُ »وافـبل ^ دو كظر إػ افقاهبي كػسفو فف:  َد الـََّظَر إَِلْقَفا، َوَصقَّ  . ؾؽرر افـظر.(2)«َصعَّ

   (.بال َخْؾَقةٍ ققلف: )

 َٓ »ٕ و أجـبقي ظـف, واخلؾقة بوٕجـبقوي حورام, ؾؼود ؿوول ^:  خؾقة:أن تؽقن الرؤية بال  -2

ي َُمَْرمٍ 
َّٓ َمَع ذِ ُؾَقنَّ َرُجٌؾ بِاْمَرَأةٍ، إِ  .(3)«َفْ

: ٕ و ٓحتؾ فف, ؾوام زافوً أجـبقوي, ؾونن ضورأت ظؾقوف أن ٓ يـظر إلقفا كظر تؾذذ، وصفقة -3

                                 
 (.9/491« )ادغـل» (1)

 ( مـ حدجلٌ شفؾ بـ شعد افسوظدي.1425(, ومسؾؿ )5535أخرجف افبخوري ) (2)

 ( مـ حدجلٌ ابـ ظبوس.1341(, ومسؾؿ )3556أخرجف افبخوري ) (3)
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 افشفقة ؾؾقداؾعفو.

قا، »ادخطقبِي بوفـظر إفقفو, وٓ إذُ و: فؼقل جوبر: أكف ٓ جلشسط ِظؾُؿ  واظؾؿ: • بَّقُل َ َ َفُؽـْقُت َأََتَ

 .(1)«َحتَّك َرَأْيُت ِمـَْفا َما َدَظايِن إَِػ كَِؽاِحَفا

ُرُم التصققلف: ) ةِ مـ وفاةٍ، واْلقؿُ ريُح بِخْطَبِة قوحَيْ   (.َباَكِة، دوَن التعريضِ اْلقؿُ ْعَتدَّ

 وجفو حول احلقوة, أو ادقت, وفزمتفو افعدة.هل افتل ؾورؿفو زادعتدة: 

, ٓ  قز خطبوتفام -أي: ادطؾؼي ضالؿًو بوئـًو بوفطالق-ن ادعتدة مـ وؾوة, وادبوكي إفقؼقل هـا: 

 تصورحيًو, إكام جيقز تعرجلضًو.

أ و حول افعدة موو زافوً ظالئوؼ افزوجقوي بوؿقوي, ؾوال جيوقز افتصوورجلح بوخلطبوي, والدلقؾ:  ♦ 

, ؾلبووح (2)(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) رجلض ؾقجقز, بدٓفوي ؿقفوف:وأمو افتع

 افتعرجلض, ؾدل ظذ أن افتصورجلح ؽر جوئز.

 مو ٓ حيتؿؾ إٓ خطبي افـؽوح.والتصقريح: 

 .ومو حيتؿؾ خطبي افـؽوح, وؽرهوالتعريض: 

 وبـاَ ظذ هذا كؼقل: بلن ادعتدات ثالثة أكقاع:  •

 ث: التل ضؾؼت ثالثًا. الـقع إول: ادعتدة البائـ بالثال

ٓ جيقز فزوجفو أن شطبفو ٓ تصوورحيًو, وٓ تعرجلضوًو: ٕ وو ٓحتوؾ فوف حتوك توـؽح زوجوًو  -أ

 ؽره.

وجيقز فغر زوجفو أن شطبفو تعرجلضًو ٓ تصورحيًو, وهذا افذي ذـره هـو, وم ؾفوو ادتوق   -ب

 ظـفو زوجفو.

                                 
 (.1816(,ومححف, وحسـف إفبوين يف محقح أيب داود )2696(, واحلوـؿ )2582أخرجف أبق داود ) (1)

 (. 235افبؼرة, أجلي ) (2)
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(.  كَرْجِعقَّةٍ  وُيباحان دَِـ َأَباََنا دوَن الثالِث:ققلف: )

ادعتدة ادبوكي دون افو الث: أي: افتول أبو وو زوجفوو بغور افو الث: الـقع الثاين مـ ادعتدات: 

 . وـودختؾعي بعقض, وادػسقخي: فقجقد ظقى, أو ختؾػ صورط, وكحق

 ؾقجقز فزوجفو خطبتفو تصورحيًو, وتعرجلضًو. -أ

 حيًو.أمو ؽر افزوج ؾقجقز خطبتفو تعرجلضًو, ٓ تصور -ب

 أن افزوج جيقز فف أن جلعؼد ظؾقفو يف افعدة برووهو, بخال  ؽر افزوج.: والعؾة ♦

: أي-وهول افتول ضؾؼفوو زوجفوو دون موو جلؿؾوؽ موـ افعودد الـقع الثالث: ادعتقدة الرجعققة: 

 .وتعرجلضوً  تصورحيًو, خطبتفو ؾقحرم: -اف وكقي أو إوػ,

, ؾسوؿك موـ ضؾؼفوو (1)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ) :ؿوول وات, زوجي أ و: والعؾة ♦

 زوجًو هلو. 

ُرمان مـفا ظذ  ِر َزْوِجفا) ققلف:    (.وحَيْ

 حيرم ظذ افرجعقي أن  قى مـ خطبفو يف ظد و تصورحيًو, أو تعرجلضًو. 

 . زوج بذمي مشغقفي ؾفل, زوجي زافً مو أ و: والعؾة ♦

 ًو.أمو افبوئـ ؾقبوح هلو إذا خطبً يف ظد و أن  قى تعرجلضًو, ٓ تصورحي

   (.إين يف ِمْثؾِِؽ َلَرا ٌب ) ققلف:

ذـر ادصـػ م وًٓ فؾتعرجلض افذي جلبوح يف خطبي ادعتدة, وهق أن جلؼقل: إين أرؽى يف زوجوي 

 م ؾؽ, وكحق ذفؽ.

  :ولؾتعريض صقر ظديدة، ومـفا 

 أن جلذـر مػوت كػسف.  -1

 أن جلذـر هلو ضؾبًو ٓ بعقـف: ـؼقل: رب راؽى ؾقؽ, وضوفى فؽ. -2

                                 
 (. 232جلي )افبؼرة, أ (1)
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 ن جلذـر أكف ضوفى فؾـؽوح وٓ جلعقـفو: ـؼقل: أبحٌ ظـ زوجي أتزوجفو.أ -3

 أن جلطؾى مـفو مو حيتؿؾ افـؽوح, وؽره: ـؼقل: إن ؿضول صولء ـون. -4

 .ـؾ مو جلػفؿ مـف افـؽوح, وؽره, ؾفق تعرجلض بوفـؽوح مع افـقيوالضابط: 

   (.وُهِقُبف: ما ُيْرَ ُب ظـَؽ، وكحَقمها)ققلف: 

ـؼقل: مو جلرؽى ظـوؽ, أو إن ؿضوول صوولء ـوون, أو ؽوره موـ افتعورجلض مموو   قبف تعرجلضًو:

 تؼدم, ـؼقهلو: أنـك أن جلقسور ات يل زوجًو م ؾؽ, وكحق ذفؽ.

 .بوفتعرجلض وصبقف افغرض, يف ـوٍ   ذفؽ ٕن: والعؾة ♦

ةٍ، أو أجاَبْت  ُر ققلف: ) َْزَ ُْ ةِ دُِسؾٍؿ: َحُرمَ اْلقؿُ فنن َأجاَب َويِلُّ     (.ظذ  ِره ِخطبُتفا ْجَزَ

 :الـساَ قسمن ظـد احلـابؾة 

 جمزة: ٓ جلعتز رووهو, وهل: احلرة, افبؽر, ووفقفو: إب, أو وموقف يف افـؽوح. -1

 ؽر جمزة: وهل افتل جلعتز وجلشسط رووهو يف ظؼد افـؽوح, وهل احلرة اف قى. -2

ؾؼبؾووقا افـؽوووح ؾووال جيووقز فغووره  ؾقؼووقل: )إن أجوووب ويل ادجووزة, أو أجوبووً ؽوور ادجووزة,

 خطبتفو(.

 والدلقؾ: ♦

ُجققُؾ َظققَذ ِخْطَبققِة َأِخقققِف، َحتَّققك َيققـْؽَِح َأْو »حوودجلٌ أيب هرجلوورة مرؾقظووًو:  -1 َوَٓ َفُْطققُب الرَّ

كَ   .(1)«َيْسُ

 وات بغ افـوس.اودو يف ذفؽ مـ اإلؾسود ظذ اخلوضى إول, ومـ إجلؼوع افعد -2

مـف أن افتحرجلؿ هق ؾقام إذا ـون اخلوضى مسوؾاًم, أموو إن ـوون ـووؾرًا, ـوام  جلػفؿ(: ُمسؾؿٍ ققلف: )

 .(2)فق خطى كصورايٌن كصوراكقًي, ؾؾؾؿسؾؿ أن شطى ظذ خطبتف

                                 
 (.2145أخرجف افبخوري ) (1)

افؼقل اف وين: أكف ٓ  قز اخلطبي ظذ اخلطبي وفق ظذ افؽوؾر: دو يف ذفؽ مـ افظؾؿ, وآظتداء, وهذا ممـقع يف حؼ  (2)

 ؾؼد خرج خمرج افغوفى. « ظذ خطبي أخقف»ادسؾؿ وافؽوؾر, وأمو احلدجلٌ: 
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 , وافؽوؾر فقس أخًو فؾؿسؾؿ.«َظَذ ِخْطَبِة َأِخقفِ » ؿقفف ^:والدلقؾ:  ♦

   (.وإن ُردَّ أو ُأذَِن أو ُجِفَؾ احلاُل: جازَ ققلف: )

 لؾرجؾ أن فطب ظذ خطبة أخقف يف حآت: َيقز 

 إذا ُرّد اخلوضُى إول: ٕكف أمبح ٓ حّؼ فف. -1

ُجققُؾ َظققَذ » إذا أذن اخلوضووُى إول: ؾقجووقز: حلوودجلٌ ابووـ ظؿوور مرؾقظووًو: -2 َوَٓ َفُْطققَب الرَّ

َك اخَلاضُِب َقْبَؾُف، َأْو َيْلَذَن َلُف اخَلاضُِب   .(1)«ِخْطَبِة َأِخقِف، َحتَّك َيْسُ

 فؽـ بؼقد أن ٓ جلؽقن إذكف فف حقوء مـف, ؾنن ـون حقوء ؾال جيقز.

إذا توورك إول اخلطبووي: بوولن جلصووور  كظووره ظـفووو, ؾؾؾ وووين أن شطووى: ٓكتػوووء افعؾووي يف  -3

 احلدجلٌ.

إذا جفؾ احلوول: بؿعـوك أكوف مل جلعؾوؿ اخلوضوى اف ووين أكوف ؿود نوً إجوبوي اخلوضوى إول  -4

 فؾف.ؾقجقز: ٕكف معذور بج

 متك يؽقن الـفل ظـ اخلطبة؟ 

  :أن افـفل جلؽقن إذا أجوبقا فؾخوضى إول, أمو ؿبؾ ذفؽ ـام فوق ـووكقا موو زافوقا ادذهب

  .(2)جلسلفقن ظـف, أو جلتحرون يف أمره, ومل جيقبقا, ؾقجقز فغره أن شطى

 أ ؿ إػ أن مل جلرــقا فؾخوضى إول.والعؾة:  ♦

 معووجلي, وأشومي, وأبق جفؿ يف وؿً واحد. وٕن ؾوضؿي بـً ؿقس خطبفو

                                 
 (.5142أخرجف افبخوري ) (1)

 وين: أن افـفل ظـ اخلطبي ظذ اخلطبي جلؽقن حتك وفق مل جلظفر مـفؿ رّد فؾخوضى إول, ؾؾقس ٕحد أن افؼقل اف (2)

 شطى حتك جلسك أو جلرد.
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ُـّ الَعْؼُد يقَم الْ ) ققلف: ًَ قوُيَس    (.ُجُؿَعِة مسا

   .(1)-أي: بعد افعصور-أن جلؽقن وؿً ـتوبي افعؼد جلقم ا ؿعي مسوًء الُسـّة يف زمـ العؼد: 

 فقدرك شوظي اإلجوبي, ؾقؽقن أؿرب إلجوبي افدظوء بوفتقؾقؼ يف افـؽوح. والعؾة:  ♦

ـِ مسعقدٍ ) ف:ققل    (.بُخْطَبِة اب

إِنَّ اْلقققَحْؿَد هللَِِّ، »أن شطوى بخطبوي احلوجوي افتوول رواهوو ابوـ مسوعقد:  جلسوـ دوـ جلتوقػ افعؼوود

ـْ شققَئاِت َأْظَملِـَا... ـْ صقروِر َأْكُػِسـَا، َوِم  .(2)«َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف، َوَكُعقُذ بِاهللِ ِم

قاء أـووون ادوولذون, أو ؽووره, وفووق ـووون مووـ افووزوج, وؿوود وهووذه اخلطبووي جلتقٓهووو افعوؿوود, شوو

 اشتحبفو أهؾ افعؾؿ. 

وـون اإلموم أمحد إذا حضور ظؼد كؽوح ومل شطى ؾقف هبو, ؿوم وترـفؿ.

ر افزوجغ بشولء مـ حؼقق افزوجغ, وأن فؽوؾ موـفام ظوذ أخور  ـي وجلـبغل فؾؿلذون أن جلذ

حؼقؿًو, وجلدظق هلام.

قَع َبْققـَُؽَم يِف اخَلقْرِ »عد افعؼد: وجلسـ أن جلؼول فؾؿتزوج ب , (3)«َباَرَك اهللُ َلَؽ، َوَباَرَك َظَؾْقَؽ، َومَجَ

 وهذا ورد يف حدجلٌ أيب هرجلرة, أن افـبل ^ ـون جلؼقفف.

 

 

 

                                 
افؼقل بلن هذا شـي ؾقف كظر, حقٌ مل جلرد ظـ افـبل ^ يف هذا صولء, وفؽـ مـ ؾعؾف فقدرك افزمـ افػووؾ  (1)

 .فؾدظوء, ٓ بوظتؼود ثبقت شـقتف ؾرجك فف اخلر

 (.25256أخرجف معؿر بـ راصد يف جومعف )ادصـػ  (2)

وؿول  ,( ومححف2745(, واحلوـؿ )1955(, وابـ موجف )1591(, وافسمذي )2135أخرجف أبق داود ) (3)

 افسمذي: حسـ محقح.
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 ل يف أرك ى الهك   اااافص

 :قال ادملػ 

ـُ الَعربقَّقَة وأركاُكف: الزوجاِن اخلالقاِن مـ اْلقَؿَقاكِِع، واإلَياُب والَؼبققُل. و] ـْ حُيِْسق َّق ٓ َيِصقحُّ ِم

ْجقُت، أو َقبِْؾقُت، وَمقـ  ْجُتفقا، أو َتَزوَّ ْجُت، أو َأْكَؽْحقُت، وَقبِْؾقُت هقذا الـؽقاَح، أو َتَزوَّ بغِر لػِظ: َزوَّ

َم الَؼبققُل مل يَ  ُؿفم، وَكَػاُه معـامها اخلاصُّ بؽؾِّ لسقاٍن، فقنن َتَؼقدَّ َر َجِفَؾفم مل َيْؾَزْمف َتَعؾُّ ، وإن َتقَلخَّ ِصقحَّ

َقا َقْبَؾف َبَطَؾ  .[ظـ اإلَياِب َصحَّ ما داَم يف اْلقَؿْجؾِِس ومل َيتشاَ اَل بم َيْؼَطُعف، وإن َتَػرَّ

دو تؽؾؿ ظـ افـؽوح وحؽؿف, كوشى أن جلتؽؾؿ ظـ أرـوكف افتل ٓبد مـفو ؾقف.

جوكى افشولء إؿقى. الركـ لغة:

 فشولء.مو تسـى مـف موهقي ا اصطالحًا:

  (.وأركاُكف: الزوجاِن اخلالقاِن مـ اْلقَؿَقاكِعِ ققلف: )

 :الـؽاح لف ثالثة أركان ٓ يصح إٓ هبا

افزوجون اخلوفقون مـ ادقاكع: ؾالبد مـ إمرجلـ:  -1

افزوجغ: ؾوال جلؿؽوـ زواج إٓ بوزوجغ: ذـور, وأك وك, وبغر وو أو موع ؾؼود أحود و ٓ  -أ

كؽوح.

قاكع: أي: ٓ جلؽقن يف أحد و مو جلؿـع كؽوح أخور فوف, وهول موو تسوؿك اخلوفقغ مـ اد -ب

بودحرموت يف افـؽوح, وجلليت بقو و.

ـقن افزوجي معتدة, أو مـ ادحورم, ؾفذه مقاكع  عؾ افعؼد ؾوشدًا. مثال ذلؽ:

   (.واإلَياُب والَؼبقُل ققلف: )

افؼبقل. -3اإلجيوب.  -2

درأة, أو مـ جلؼقم مؼومف وهق افقـقؾ.افؾػظ افصودر مـ ويل ا واإلَياب:

افؾػظ افصودر مـ افزوج, أو مـ جلؼقم مؼومف, وهق افقـقؾ.والؼبقل: 
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, أو جلؼوقل افقـقوؾ: ؿبؾوً افـؽووح  فقؼقل القيل مثاًل: ًُ زوجتوؽ ابـتول, وجلؼوقل افوزوج: ؿبؾو

فػالن.

ْجُت، ققلف: ) ـُ الَعربقََّة بغِر لػِظ: َزوَّ ـْ حُيِْس َّ أو َأْكَؽْحُت، وَقبِْؾقُت هقذا الـؽقاَح، أو وٓ َيِصحُّ ِم

ْجُت، أو َقبِْؾُت  ْجُتفا، أو َتَزوَّ   (.َتَزوَّ

 :صققغة الـؽاح مـ اإلَياب والؼبقل  ا صقروط 

أن تؽقن بؾػوظ: زوجوً, أو أكؽحوً: ؾوال جلـعؼود بغرهوو إن ـوون حيسوـ افعربقوي,  -إول 

ؾقؼقل افقيل: زوجتؽ, أو أكؽحتؽ ابـتل.

, أو ؿبؾً هذا افـؽوح, أو تزوجً, أو رووقًوجلؼقل افزوج ًُ .  (1): ؿبؾ

 والدلقؾ ظذ اصساط هذيـ الؾػظغ: ♦

ُجققا ». (2)(ژ ژ ڑ ڑ). أن هذجلـ افؾػظغ  و افؾذان وردا يف افؼرآن وافسوـي: 1 َتَزوَّ

َُمؿَ  ْٕ َباِب » .(3)«اْلَقُدوَد، اْلَقُلقَد، َفنيِنِّ ُمَؽاثٌِر بُِؽُؿ ا ْج...َيا َمْعشقر الشَّ َة َفْؾَقَتَزوَّ ََ ـِ اْشَتَطاَع الَبا .(4)«، َم

ؾوفعودل ظـفام مع معرؾتف هلام ظودل ظـ افؾػوظ افوذي ورد يف افشوورع موع افؼودرة ظؾقوف, أصوبف 

مـ ظدل ظـ فػظ افتؽبر مع افؼدرة ظؾقف.

ؼ . أن ظؼد افـؽوح فقس ـغره مـ افعؼقد, ؾقحتوط يف موقغتف مو ٓ حيتوط فغره: ٕكوف جلتعؾو2

بف أحؽوم ظظقؿي: ـوٕكسوب, وافػروج, وؽرهو.

                                 
ه: ابـ افؼقل اف وين: أكف جلـعؼد بؽؾ مو دل ظؾقف افعر  وٓ جلتؼقد هبذجلـ افؾػظغ, وهق ؿقل ا ؿفقر, واختور (1)

تقؿقي, وذـر: أكف ٓ جلقجد يف ـالم أمحد مو جلدل ظذ افؼقل إول, إكام ـالمف جلدل ظذ افؼقل اف وين, وإكام خصف 

 بؾػظ كؽح, أو تزوج ابـ حومد مـ احلـوبؾي, وتبعف مـ بعده.

 (.3افـسوء, أجلي ) (2)

( مـ 2685( واحلوـؿ )4565) (, وابـ حبون يف5323(, وافـسوئل يف افؽزى )2555أخرجف أبق داود ) (3)

 (.2945حدجلٌ معؼؾ بـ جلسور, ومححف إفبوين يف محقح ا ومع )

 ( مـ حدجلٌ ابـ مسعقد.1455(, ومسؾؿ )5565أخرجف افبخوري ) (4)



  

 
 الهكاااااااااااااااا  كتاااااااااااااااا   

 
21 

ُؿفم، وَكَػاُه معـامها اخلاصُّ بؽؾِّ لسانٍ ققلف: )    (.وَمـ َجِفَؾفم مل َيْؾَزْمف َتَعؾُّ

 بؾسووكف, وفغتوف ام, بوؾ جلومد اممـ ظجز ظـ اإلجيوب, وافؼبقل بوفعربقي, ؾنكف ٓ جلؾزموف تعؾؿفو

ظ. بؿعـو و: ٕن ادؼصقد ادعـك دون افؾػ

َم الَؼبقُل مل َيِصحَّ ققلف: )    (.فنن َتَؼدَّ

(, ثوؿ زوجتوؽأن جلتؼدم اإلجيوب ظذ افؼبقل: ؾقؽقن افبوودئ هوق ويل ادورأة بؼقفوف: ) -الثاين 

جلتؾػظ افزوج بوفؼبقل.

   .ؾنن تلخر اإلجيوب ظـ افؼبقل مل جلصح

ؿبقًٓ.أن افؼبقل إكام جلؽقن ؿبقًٓ فإلجيوب, ؾؿتك وجد ؿبؾف مل جلؽـ  والعؾة: ♦

َر ظـ اإلَياِب َصحَّ ما داَم يف اْلقَؿْجؾِِس ومل َيتشاَ اَل بم َيْؼَطُعفققلف: )    (.وإن َتَلخَّ

ادوقآة بوغ اإلجيووب وافؼبوقل: بولن ٓ جلػصوؾ بقوـفام بػوموؾ ضقجلوؾ, ؾونن تراخوك  - الثالث

اإلجيوب ظـ افؼبقل مل جلصح إٓ بشورضغ:

أن جلؽقكو مو زآ يف ادجؾس.  -1

أن ٓ جلتشوؽال بوام جلؼطعوف مموو هوق بعقود ظوـ افـؽووح: ـووفؽالم يف أموقر أخورى ٓ ظالؿوي  -2

بوفـؽوح هبو.

َقا َقْبَؾف َبَطَؾ ققلف: )    (.وإن َتَػرَّ

إذا تػرؿو مـ ادجؾس ؿبؾ افؼبقل, ؾنن اإلجيوب جلبطؾ, وجلصور وجقده ـعدمف. 

.افعؼد جمؾس يف افبؼوء وهق, صورضف اكعدام :والعؾة ♦
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 ل يف شاروط الهك  اااافص

 :قال ادملػ 

ها، أو َوَصقَػفا بقم قولف ُص ] روٌط: أَحُدها: َتعقُغ الزوجِغ، فنن َأصاَر الَقيِلُّ إػ الزوجقِة، أو َشقمَّ

ْجُتؽ بِـْتِل، ولف واحدٌة ٓ أكثَر صحَّ    .[َتَتَؿقَُّز بف، أو قاَل: َزوَّ

وهول أربعوي, وظؼود فؽوؾ واحود  (1)افـؽووح ذـر ادمفػ يف هوذا افػصوؾ موو جلتعؾوؼ بشووروط

ؾصاًل.

افشفودة.  -4افقيل.  -3روو و.  -2تعقغ افزوجغ.  -1

 (.روٌط: أَحُدها: َتعقُغ الزوجغِ قولف ُص ققلف: )

ؾال جلصح افـؽوح بدوكف.  بلن حيدد, وجلعغي افزوج وافزوجي,تعقغ الزوجغ:  -1

جلصوح حتوك جلؿقزهوو, وجلعقـفوو بوشوؿ, أو موػي زوجتؽ بـتول, وفوف ثوالث بـووت: مل  فؾق قال:

خومي هبو. 

 ؿوول وات, ـووفبقع افتعقوغ: بودون جلصح ؾؾؿ, بعقـف مؼصقد أحدٌ  بف جلراد افـؽوح أن: والعؾة ♦

, ؾعقـفو.(2)(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ): افؼرآن يف

ْؽُتَؽَفا»وافـبل ^ ؿول:  - ., ووؿر افغوئى ادمكٌ جلعقد فؾقاهبي, ؾحّددهو وظقـفو(3)«َمؾَّ

                                 
 والشقروط يف الـؽاح:هـوك ؾرق بغ صوروط افـؽوح,  (1)

 دجلـ.صوروط افـؽوح مـ ووع افشورع, وافشوروط يف افـؽوح مـ ووع ادتعوؿ -1

 صوروط افـؽوح ٓ جيقز إشؼوضفو, وافشوروط يف افـؽوح جيقز إشؼوضفو. -2

 صوروط افـؽوح تؽقن ؿبؾ افعؼد, أمو افشوروط يف افـؽوح ؾتؽقن ؿبؾ افعؼد, ويف مؾى افعؼد, وزمـ اخلقور.  -3

ل هبو اإلفزام صوروط افـؽوح جلستى ظذ اإلخالل هبو ؾسود افعؼد, وافشوروط يف افـؽوح جلستى ظذ اإلخال -4

 بوفعؼد.

 (. 37إحزاب, أجلي ) (2)

 ( مـ حدجلٌ شفؾ بـ شعد افسوظدي.1425(, ومسؾؿ )5535أخرجف افبخوري ) (3)
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ْجُتقؽ بِـْتِقل، ققلف: ) ها، أو َوَصَػفا بم َتَتَؿقَُّز بقف، أو ققاَل: َزوَّ فنن َأصاَر الَقيِلُّ إػ الزوجِة، أو َشمَّ

   (.ولف واحدٌة ٓ أكثَر صحَّ 

أصار ادصـػ إػ الطرق التل حيصؾ هبا تعقغ الزوجة:* 

ؾقؼقل: زوجتؽ هذه. . اإلصارة:1

ًا م اًل.ؾقؼقل: زّوجتؽ هـد . التسؿقة:2

ؾقؼقل: زوجتؽ بـتل افؽبرة. . القصػ بم تتؿقز بف:3

ـلن ٓ جلؽقن فف إٓ واحدة, ؾنذا ؿول: زوجتؽ ابـتل: تعقـً: فعدم آفتبوس. . بالقاقع:4
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 ل يف الشارط الث ني ويو الرضاىاافص

 :قال ادملػ 

َػقًة، ٓ الثقِّقَب، الثاين: ِرضامها، إٓ البالَغ اْلققَؿْعُتقَه، وادجـقكقَة، ] والصقغَر، والبِْؽقَر، ولقق ُمَؽؾَّ

ُج  َجاَِنؿ بغِر إذَِنقؿ: كالسققِِّد مقع إمائِقف، وظبقِده الصقغِر. وٓ ُيقَزوِّ فننَّ إَب وَوِصقَُّف يف الـؽاِح ُيَزوِّ

َِ َصققغرًة دوَن تِسققٍع، وٓ صققغرًا، وٓ كبققرًة ظاقؾققًة، وٓ بـققَت تسققٍع إٓ بققنْذَِن  م، وهققق بققاقِل إولقققا

 .[ُصمُت البِْؽِر، وُكْطُؼ الثَّقِِّب 

  (.الثاين: ِرضامهاققلف: )

ؾال بد أن جلرووك افزوجون هبذا افعؼد. رضقك الزوجغ:  -2

ؿُ  ُتـَْؽُح  َٓ »: مرؾقظوً   هرجلرة أيب حدجلٌ :والدلقؾ ♦  البِْؽقرُ  ُتقـَْؽُح  َوَٓ  ُتْسقَتْلَمَر، َحتَّك إَيِّ

ْقوَػ  اتِ, َرُشقَل  جَلو: وُفقاؿَ  «ُتْسَتْلَذنَ  َحتَّك ـَ قُؿ يف احلقديث هقل:. (1)«َتْسقُؽَت  َأنْ »: َؿووَل  إِْذُ َوو؟ َو  وإيِّ

اف قى.

وٕن افعؼد متعؾؼ بوفزوجغ ؾوصسط روو و ؾقف.

ؾالبد مـ افرووك مـ ـال افوزوجغ, ؾؾوق ُأـوِرَه أحوُد و مل جلصوح, وافعؼود بوذفؽ جلؽوقن  إذًا:

ؾوشدًا.

َػةً إٓ البالققلف: )  (.َغ اْلقَؿْعُتقَه، وادجـقكَة، والصغَر، والبِْؽَر، ولق ُمَؽؾَّ

 :  أكاس الرضقك اصساط مـ يستثـك •

وادعتقه: كوؿص افعؼؾ مـ ؽر جـقن. . البالغ ادعتقه:1

ادعتقه حؽؿف حؽؿ افصبل ادؿقز. والعؾمَ يؼقلقن:

 يف جلسوتلذن وٓ, ظؾقفوو مجرجلو موحقحي ؾلظامفوف تقوول أو اؽتسوؾ, أو موذ, فق :هذا وظذ •

.ـوفصبل تزوجيف:

                                 
 (.1419(, ومسؾؿ )5136أخرجف افبخوري ) (1)
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مووـ ذـوور, أو أك ووك: ؾوونذا رأى ويل ادجـووقن أو ادجـقكووي تووزوجيفؿ, إمووو ٕجووؾ  . ادجـقققن:2

اخلدمي, أو فالشتؿتوع: ؾنكف جلزوجفؿ وفق بال رووهؿ: فعجزهؿ ظـ آختقور ٕكػسفؿ.

أي: ؽر افبوفغ, ؾهبقف أن جلزوجف, وفق بغر إذكف. . الصغر:3

.مغر وهق ابـف زّوج ظؿر وابـ, ـعدمف وجقده ؾوشت ذاكف معتز, ؽر ؿقفف أن :والعؾة ♦

وهلو حوفتون:  . البؽر:4

ًا. مأ. دون افتسع: ؾهبقفو أن جلزوجفو بغر رووهو: بؼقد أن جلؽقن افزوج ـػ

.ظؾقف اإلمجوع حؽل, جلستلذ و ومل^  افـبل مـ ظوئشي زّوج بؽر أبو أن :والدلقؾ ♦

.(1)ؾقق افتسع, وفق مؽؾػي: ؾهبقفو أن جلزوجفو, وفق بال رووهوب. 

 والدلقؾ: ♦

ـْ َولِقَِّفا: »حدجلٌ ابـ ظبوس  -1 أن افبؽور وفقفوو  فقػفؿ مـف: ,(2)«الثَّقُِّب َأَحؼُّ بِـَْػِسَفا ِم

أحؼ هبو.

تزوجلٍ أيب بؽر فعوئشي, وظؿرهو شً مـ افـبل ^.  -2

   (.ٓ الثقَِّب ققلف: )

هل مـ زافً بؽور و بـؽوح محقح, أو بزكو موع افروووك, أموو موو ظودا ذفوؽ ؾفول والثقب: 

بؽر.

  :والثقب  ا حالتان ظـد احلـابؾة 

ثقيٌى تّؿ هلو تسع شـقات: ؾقشسط رووهو.  -أ

ؿُ  ُتـَْؽُح  َٓ »: حدجلٌ :والدلقؾ ♦ .(3)«ُتْسَتْلَمرَ  َحتَّك إجَلي

                                 
 سوخ,ؾؾفوو افػ رهوو, ؾونن أجزهوو ظوذ موـ ٓ تروووهافرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أن افبؽور ادؽؾػوي فوقس فقفقفوو إجبو (1)

واختوووره: ابووـ تقؿقووي, وابووـ افؼووقؿ, وافزرـشووول, وؽوورهؿ مووـ احلـوبؾووي, ومووـ ادتوولخرجلـ: وؿوود بووـ إبووراهقؿ, 

 وافسعدي, وابـ بوز, وافع قؿغ.

 ( مـ حدجلٌ ابـ ظبوس.1421أخرجف مسؾؿ ) (2)

 (.1419(, ومسؾؿ )5136أخرجف افبخوري ) (3)
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.(1)وهوثقيٌى دون تسع شـقات: ؾال جلعتز رو -ب

ظوئشي وظؿرهو شً شـقات. زوج بؽر أبو أن :والدلقؾ ♦

َجاَِنؿ بغِر إذَِنؿققلف: )    (.فننَّ إَب وَوِصقَُّف يف الـؽاِح ُيَزوِّ

بغر إذ ؿ.  -وهؿ: ادعتقه, وادجـقن, وكحق و-إب ادبوصور, ووموقف جلزوجون مـ تؼدم 

.بوفقيل معؾؼوً  إمر قنؾقؽ, شبؼ ـام معتز, ؽر إذ ؿ ٕن :والعؾة ♦

   (.كالسقِِّد مع إمائِفققلف: )

افسوقد مع إموئف, ؾؾف تزوجيفـ, وفق بغر إذ ـ.  . ما يستثـك:5

.رووك بال تزوجيفـ ؾؾف أبضوظفـ, مـوؾع جلؿؾؽ أكف: والعؾة ♦

   (.وظبِده الصغرققلف: )

ـذفؽ فف أن جلزوج ظبده افصغر بغر إذكف. 

كف, ؾهن جلؽقن فف تزوجلٍ ظبوده افصوغر إذ بال افصغر وفده جلزوج أن فف نأ ـام ٕكف: والعؾة ♦

بطرجلؼ إوػ.

 :ؿووول افعؾووامء: جيووى ظووذ افسوووقد أن جُلِعووّػ ظبووده إذا ضؾووى ذفووؽ: فؼقفووف تعوووػ:  فائققدة

, وإمر جلؼتضول افقجقب, وٓ جيى إٓ ظـد افطؾى. ؿول ابـ ظبووس: (2)(ٱ ٻ ٻ)

و, ومل جلصبفو, أو ظبٌد ؾؾؿ جلزوجوف, ؾوام موـعو موـ صوولء ـوون ظوذ مـ ـوكً فف جورجلي ؾؾؿ جلزوجف»

 «.افسوقد

َِ َصقغرًة دوَن تِسقٍع، وٓ صقغرًا، وٓ كبقرًة ظاقؾقًة، وٓ بـقَت ققلف: ) ُج بقاقِل إولققا وٓ ُيقَزوِّ

  (.تسٍع إٓ بنْذَِنم

هؿ, ٓ : ـو وود, وإخ, وابووـ إخ, وافعووؿ, وكحووق-ظوودا إب, ووموووقف-بوووؿل إوفقوووء 

                                 
سع ٓ  ز, وٓ تزوج حتك تبؾغ تسع شـغ: ٕ و ٓ تعر  مصوفح افؼقل اف وين ظـد احلـوبؾي: أن اف قى دون افت (1)

 .اً افـؽوح, وافزواج ٓبد فف مـ افرووك, وهل ٓ إذَن هلو معتز

 (.32افـقر, أجلي ) (2)
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:  .جلزوجقن مـ ذـرهـ ادصـػ هـو ـّ  وه

افصغرة افتل دون افتسع: بؽرًا ـوكً, أو ثقبًو. -1

افؽبرة افعوؿؾي بؽرًا, أو ثقبًو.  -2

 بـً تسع شـقات ؾلـ ر: إٓ بنذ ـ.  -3

ْت َفَؼقْد ُتْسقَتْلَمُر اْلَقتِقَؿقُة يِف َكْػِسقَفا، َفقنِْن َشقَؽتَ »مرؾقظوًو:  هرجلورة  أيب حودجلٌ: والدلقؾ ♦

.(1)«َأذَِكْت، َوإِْن َأَبْت مَلْ ُتْؽَرهْ 

   (.وهق ُصمُت البِْؽرِ ققلف: )

شؽق و ظـدمو تستشور.اإلذن ادعتز يف البؽر: 

ا»ؿقفف ^:  والدلقؾ: ♦  .(2)«َوإِْذَُنَا ُصَمهُتَ

فؽـ فق أ و تؽؾؿً, وكطؼً بودقاؾؼي مح ذفؽ. 

ـ مؿتفو. أكف أبؾغ, وأتؿ يف اإلذن موالعؾة:  ♦

وإن بؽً, أو وحؽً: ؾنكـو كرجع فؾؼرائـ, ؾؼد جلؽقن افبؽووء دفوقاًل ظوذ افروووك, وحزكوًو 

فػراق أهؾفو م اًل, وؿد جلؽقن دفقاًل ظذ ظدم افرووك.

   (.وُكْطُؼ الثَّقِِّب ققلف: )

ٓبد مـ كطؼفو بوفؽالم, ؾؾق شؽتً مل جلصح.  الثقب:

ـْ َكْػِسَفا الثَّقِِّب ُتْعِرُب »ؿقفف ^:  والدلقؾ: ♦ .  (3)«َظ

 وٕن إمؾ افـطؼ فبقون افرووك, واشت ـقـو افبؽر: ٕ و ؿد تستحل مـ افتصورجلح.

                                 
(, وابـ حبون 1135(, وافسمذي )2593(, وأبق داود )2231(, وافدارمل يف افســ )7527أخرجف أمحد ) (1)

  (.1734: حدجلٌ حسـ, ومححف احلوـؿ, وإفبوين يف اإلرواء )( وؿول افسمذي4579)

 شبؼ خترجيف. (2)

 ( مـ حدجلٌ ظوئشي.1425(, ومسؾؿ )6971أخرجف افبخوري ) (3)
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 الث لث ويو الولي فصل يف الشارط

 :قال ادملػ

، وُصقق] ققُة، واْلقققالثالققُث: الققَقيِلُّ ُكقِريَّ ػققاُق قروُضف: التؽؾقققُػ، والذُّ ْصققُد يف الَعْؼققِد، واتِّ ُة، والرُّ يَّ ُحرِّ

ـِ ا ي ُم أبققق ادققرأةِ يف -ِشققَقى مققا ُيققْذَكرُ -لققدِّ ُج امققرأٌة كػَسققفا، وٓ  َرهققا. وُيَؼققدَّ ، والعدالققُة، فققال ُتققَزوِّ

 ، ـِ ها ٍٕب، وإن ظال، ثؿ ابـُفا، ثؿ َبـققه وإن َكَزُلققا، ثقؿ َأخقهقا ٕبققي كِؽاِحفا، ثؿ َوِصقُّف فقف، ثؿ َجدُّ

ـِ  فقا ٕبققي ، ثقؿ ٍٕب، ثقؿ َبـقمهقا كقذلؽ، ثقؿ َأققرُب َظَصقَبٍة َكَسقبًا ثؿ ٍٕب ثؿ َبـُقمها كذلؽ، ثؿ َظؿُّ

، ثقؿ السقؾطاُن. فقنن َظُضقَؾ إَْققَرُب، اْلقؿُ كاإلرِث، ثؿ اْلقَؿْقَػ  ٌَ ـِْعُؿ، ثؿ َأْقَرُب َظَصَبتِف َكَسبًا، ثؿ وٓ

ةٍ  ـْ َأهاًل، أو  اَب َ ْقَبًة ُمـؼطَِعًة ٓ ُتْؼَطُع إٓ بُؽْؾَػٍة، وَمَشقؼَّ َج إَْبَعقُد، أو مل َيُؽ َج إَْبَعقُد، وإن َزوَّ : َزوَّ

 .[أو َأْجـَبِل  مـ  ِر ُظْذر: مل َيِصحَّ 

 (.  الثالُث: الَقيِلُّ ققلف: )

 بلن جلؽقن افذي جلتقػ ظؼد كؽوح ادرأة هق وفقفو.القيل:  -3

و.ؾال نؾؽ ادرأة أن تزوج كػسفو, وٓ أن تزوج ؽرهو, وٓ أن تقـؾ ؽر وفقفو يف تزوجيف

 :القيل اصساط ودلقؾ ♦

َّٓ بَِقيِلو »مرؾقظًو:   حدجلٌ أيب مقشوك -1
.  (1)«َٓ كَِؽاَح إِ

ققَم اْمققَرَأةٍ َكَؽَحققْت بَِغققْرِ إِْذِن َولِقَِّفققا َفـَِؽاُحَفققا َباضِققٌؾ، »مرؾقظووًو:  حوودجلٌ ظوئشووي  -2 َأيُّ

ا ـْ َفْرِجَفا َفـَِؽاُحَفا َباضٌِؾ، َفـَِؽاُحَفا َباضٌِؾ، َفنِْن َدَخَؾ هِبَ .(2)«َفَؾَفا ادَْفُر بَِم اْشَتَحؾَّ ِم

                                 
-4577(, وابـ حبون )1151(, وافسمذي )2585(,وأبق داود )2183(, وافدارمل )19518أخرجف أمحد ) (1)

, وابـ (, وؿد 6855(, وافطزاين يف إوشط )4595 ْهِعُّ مححف إئؿي: أمحد, وابـ اددجلـل, وافبخوري وافذُّ

 (.1818ا ورود, وابـ حبون, واحلوـؿ, وافذهبل, وإفبوين. اكظر اإلرواء )

(, ومححف ابـ معغ, 1885(, وابـ موجف )1127(, وافسمذي )2583(, وأبق داود )24255أخرجف أمحد ) (2)

 (1845ون, واحلوـؿ, وافبقفؼل, وإفبوين. اكظر: اإلرواء )وأبق ظقاكي, وابـ خزجلؿي, وابـ حب
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ڈ ژ ژ ).(1)(ٱ ٻ ٻ) أن ات خوضى إوفقوء يف افـؽووح بؼقفوف: -3 

ؾدل ظذ اظتبور افقٓجلي. (2)(ڑ ڑ

أن يف ـقن ادرأة هل افتل ُتزوج كػسوفو مػوشود ظظقؿوي موـ اكتشوور افزكوو, وظودم اختقوور  -4

افؽػء وؽر ذفؽ.

(.  روُضف: التؽؾقُػ قوُص ققلف: )

هل باإلمجال:جلشسط افػؼفوء فؾقيل افذي جلتقػ افـؽوح صوروضًو 

احلرجلي.  -3افذـقرجلي.  -2افتؽؾقػ.  -1

افعدافي. -6اتػوق افدجلـ.  -5افرصد يف افعؼد.  -4 

بلن جلؽقن بوفغًو ظوؿاًل.التؽؾقػ:  -1

جلتصور  فغره.أن ؽر ادؽؾػ حيتوج دـ جلـظر فف, ؾال جلـظر, وٓ  والعؾة: ♦

وٕن افقٓجلي جلعتز هلو ـامل احلول, ومـ مل جلبؾغ ؾفق ؿومور: ف بقت افقٓجلي ظؾقف.

ةُ ققلف: ) ُكقِريَّ    (.والذُّ

ؾال جلصح أن تؽقن افقفقي أك ك.الذكقرية:  -2

ُج اْلققَؿْرَأُة اْلققَؿْرَأةَ : »ؿول^  افـبل أن,  هرجلرة أيب حدجلٌ :والدلقؾ ♦  , وٕن(3)«َٓ ُتقَزوِّ

ادرأة ت بً افقٓجلي ظؾقفو: فؼصقرهو ظـ افـظر فـػسوفو, ؾونذا ـوكوً ٓ وٓجلوي هلوو ظوذ كػسوفو ؾػول 

ؽرهو أوػ.

                                 
 (.32افـقر, أجلي ) (1)

 (.232افبؼرة, أجلي ) (2)

ـ موجف ) (3)  (.1841(, ومححف إفبوين يف اإلرواء )7/115( وافبقفؼل )3536(, وافدارؿطـل )1882أخرجف اب
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فنن كان لؾؿرأة َأَمٌة فنكف يزوجفا ويُل شققدهتا:* 

َٓ َيعْ »فؼقل ظوئشي:  -1  ََ ، َواْظِؼُدوا: َفنِنَّ الـَِّسا ـَ ْج َٓ ُيَزوِّ  ََ ُجقا: َفنِنَّ الـَِّسا .(1)«ِؼْدنَ َزوِّ

وٕن افقٓجلي فؾؿرأة, ؾؾام امتـع ظؼدهو: فؼصقرهو ظـ ظؼد كػسفو, اكتؼؾ إػ وفقفو. -2

ةُ قوالْ ققلف: ) يَّ (.ُحرِّ

احلرجلي: ؾؾق ـون فؾرؿقؼ بـوت ؾؾقس فف أن جلزوجفـ, وإكام جلتقػ ذفؽ شوقده. -3

.أوػ ؽره ؾعذ, كػسف ظذ فف وٓجلي وٓ رؿقؼ, أكف :والعؾة ♦

ْصُد يف الَعْؼدِ )ققلف:     (.والرُّ

افرصد يف افعؼد: وافرصد شتؾػ ادراد مـف بوختال  أبقاب افػؼف. -4

أن جلعر  مصوفح افـؽوح وافؽػء مـ افرجول. ويف الـؽاح يراد بف:

 :لف ويدل ♦

َّٓ بَِشوِهَدْي َظْدٍل, َوَويِلٍّ ُمْرِصدٍ »ؿقل ابـ ظبوس:  -1 .(2)«َٓ كَِؽوَح إِ

ٓ جلعر  مصوفح افـؽوح, ؾقذهى ادؼصقد مـ اصساط افقيل. وٕن افسػقف -2

ـِ ققلف: ) ي ػاُق الدِّ    (.واتِّ

اتػوق افدجلـ: بلن جلؽقن افقيل ومقفقتف ظذ دجلـ واحد. -5

.(3)(ک گ گ گ گ) :ظؿقم: والدلقؾ ♦

                                 
ا افؾػظ, وأؿرب مو روي إفقف مو أخرجف افشوؾعل يف مسـده اشتدل ابـ ؿدامي وؽره هبذا إثر, ومل أره مسـدًا هبذ (1)

ـْ أْهؾفو ؾتشفُد 2/13) ( مـ ضرجلؼ ظـ ظبِد افرمحـ بـ افؼوشِؿ, ظـ أبقف, ؿول: ـوكً ظوئشُي ُشَطُى إفْقفو ادْرأُة ِم

ْج: ؾنن ادرأة ٓ َتِع ُظؼَدة افـؽوح. ًْ فبعِض أْهؾفو: زوي  ؾنذا َبِؼقً ُظْؼَدة افـؽوِح ؿوف

 (, وإشـوده وعقػ.15/33مـ ضرجلؼ افشوؾعل أخرجف افبقفؼل يف افؽزى )و

(, ومححف إفبوين يف اإلرواء 7/254(, ومـ ضرجلؼف: افبقفؼل يف افؽزى )5/19أخرجف افشوؾعل يف إم ) (2)

(1844.) 

 .(71افتقبي, أجلي ) (3)
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 فعوودم وهؽووذا:, كصوووراكقي ظووذ دجقشووول وٓ, مسووؾؿي ظووذ فؽوووؾر وٓجلووي ٓ :هققذا وظققذ•

.افتقارث

   (.ِشَقى ما ُيْذَكرُ ف: )ققل

وهل:هذا اشت ـوء مـ صورط اتػوق افدجلـ, ؾفـوك مسوئؾ ٓ جلشسط ؾقفو اتػوق افدجلـ 

أم وفد افؽوؾر إذا أشؾؿً, ؾؾف أن جلزوجفو: ٕ و ممؾقـتف. -1

أمٌي ـوؾرة دسؾؿ: ؾؾوف أن جلزوجفوو: ٕكوف موـ جلؿؾؽفوو, وٕ وو حتتووج فوزواج, وٓ ويل هلوو  -2

ؽره.

طون: جلزوج مـ ٓ ويل فف مـ أهؾ افذموي: ٕن وٓجلتوف ظوموي ظوذ أهوؾ دار اإلشوالم, افسؾ -3

قي مـ أهؾ افدار.  وهذه افذمي

   (.والعدالةُ ققلف: )

.(1)افعدافي: وهل يف افـؽوح ظدافي افظوهر ؾؼط, ؾقؽػل أن جلؽقن ظدًٓ, وفق طوهراً  -6

.فؾػوشؼ  عؾ ؾال, كظر إػ حتتوج وٓجلي أ و :والعؾة ♦

واـتػقا بعدافي افظوهر: ٕن يف اصساضفو طوهرًا, وبوضـًو حرجًو, ومشؼي.

ـ, ؾوحلؾقؼ, :هذا وظذ •  فقسوقا افظووهرة لوادعومو أموحوب موـ ؿوكحقه وادسبؾ, واددخي

.افـؽوح ظؼد جلتقفقن ؾال بعدول,

ُج امرأٌة كػَسفا، وٓ  َرهاققلف: )    (.فال ُتَزوِّ

وين أن ادرأة ٓ تؽقن وفقًي فغرهو, وٓ تتقػ افعؼد فـػسفو.تؼدم هذا يف بقون افشورط اف 

ُم أبق ادرأةِ يف كِؽاِحفاققلف: )  (.وُيَؼدَّ

                                 
مـ ذفؽ أن جلؽقن أمقـًو ظذ مقفقتف جلـظر يف افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أن افعدافي فقسً بشورٍط, إكام جلؽػك  (1)

مصوحلفو, وهق ؿقل احلـػقي, وادوفؽقي, واختوره: ابـ ؿدامي, وافشورح, وابـ تقؿقي, وابـ افؼقؿ, وافسعدي, 

 .ووؿد بـ إبراهقؿ, وؽرهؿ
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دو بغ أن افقيل يف افـؽوح صورط, ومو جلتعؾؼ بوفقيل مـ صوروط ذـر مـ هق افقيل.

:جلع ـام ا ؿؾي حقٌ مـ ترتقبفو افـؽوح ظؼد يف افقٓجلي أن واظؾؿ •

احلقاصول.  -3افػروع.  -2إمقل. -1

افسؾطون. -5 افعصقبي بوفسبى. -4

هذا ظذ شبقؾ اإلمجول, وأمو بوفتػصوقؾ ؾؽام جلع:

إب: ؾفق ادؼودم: فؽوامل صوػؼتف, وحرموف ظوذ افـظور, واختقوور إموؾح ٓبـتوف, ؾفوق  -1

ادؼدم ظذ ـؾ أحد ؽره.

   (.ثؿ َوِصقُّف فقفققلف: )

أن إب أوموك أكف إذا موت ؾونن افوذي جلتوقػ توزوجلٍ بـوتوف  ومول إب يف افـؽوح: ؾؾق -2

هق ؾالن, ؾنكف حقـفو هق افذي جلؼدم ظذ ا ؿقع.

 :والعؾة ♦

أن افـظر وافقٓجلي فف, ؾقـؾ هبو مـ ؿوم مؼومف, وهق إذا أوموك شوقحتوط. .1

ج بـوتف.2 . وٕن ظ امن بـ مظعقن أوموك أخوه ؿدامي أن جلزوي

ها ٕققلف: )    (.ٍب، وإن ظالثؿ َجدُّ

ا د ٍٕب, وإن ظال: ٕن فف إجلالدًا, وتعصوقبًو, ؾقؼقم مؼوم إب يف ؽقوبف. -3

خرج ا دُّ ٍٕم: ٕكف مـ ذوي إرحوم. (:ٕبوققلف: )

   (.ثؿ ابـُفاققلف: )

آبـ: ٕن آبـ جزء مـ وافده, وأؿرب إفقف مـ احلقاصول.  -4

فؾـبل ^, فؽـ هذا اخلز ؾقف كظر. وٕن ظؿرو بـ شؾؿي زوج أمف أم شؾؿي

   (.ثؿ َبـقه وإن َكَزُلقاققلف: )

بـقا آبـ, وإن كزفقا: إؿرب ؾوٕؿرب. -5
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، ثؿ ٍٕب ثؿ َبـُقمها كذلؽققلف: ) ـِ  (.ثؿ َأخقها ٕبقي

إخ افشؼقؼ. -6

إخ ٕب. -7

ابـ إخ افشؼقؼ. -8

ابـ إخ ٕب. -9

، ثؿ ققلف: ) ـِ فا ٕبقي    (.ٍٕب، ثؿ َبـقمها كذلؽثؿ َظؿُّ

افعؿ افشؼقؼ. -15

افعؿ ٕب. -11

ابـ افعؿ افشؼقؼ. -12

ابـ افعؿ ٕب. -13

   (.ثؿ َأقرُب َظَصَبٍة َكَسبًا كاإلرِث ققلف: )

فؿ يف ادراث, ؾقؼدم ظّؿ إب, ثوؿ بـوقه, ثوؿ ظوّؿ ا ود, قبأؿرب ظصبي كسى: ظذ ترت -14

ثؿ بـقه, وهؽذا.

   (.ـِْعؿُ اْلقؿُ  ثؿ اْلقَؿْقَػ ققلف: )

افقيل ادـعؿ: وهق افذي أكعؿ ظؾقفو بوفعتؼ, ؾقتوقػ تزوجيفوو: ٕكوف جلرثفوو وجلعؼوؾ ظـفوو,  -15

وهذا مـ افقٓجلي بوفسبى.

  (.ثؿ َأْقَرُب َظَصَبتِف َكَسباً ققلف: )

ظـد ؾؼد افقيل ادـعؿ جلتقػ ظصبوت ادقػ ادعتؼ, إؿرب موـفؿ ؾووٕؿرب, ظوذ ترتقوى  -16

اث.ادر

ؾنن ـوكً ادعتؼي امرأة ؾقيل مقٓ و ظصبو و. 

.ـودعدومي ـوكً كؽوحفو مبوصورةُ  جلؿؽـفو مل دو أكف: والعؾة ♦
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ٌَ ققلف: )    (.ثؿ وٓ

جلع افـؽوح بعد ظصبي ادعتؼ كسبًو: ظصبتف وًٓء, وهوؿ: معتوؼ ادعتوؼ, ثوؿ ظصووبتف موـ  -17

بعده ـودراث. 

   (.ثؿ السؾطانققلف: )

ـؾ همٓء: افسؾطون: وهق اإلموم, أو كوئبف.بعد  -18

ْؾَطانُ » :حدجلٌ: والدلقؾ ♦ ـْ  َويِلُّ  السُّ .(1)«َلفُ  َويِلَّ  َٓ  َم

ـْ َأهققاًل، أو  ققاَب َ ْقَبققًة ُمـؼطَِعققًة ٓ ُتْؼَطققُع إٓ بُؽْؾَػققٍة، ققلققف: ) فققنن َظَضققَؾ إَْقققَرُب، أو مل َيُؽقق

َج إَْبَعُد  ٍة: َزوَّ    (.وَمَشؼَّ

راتى إوفقوء, ؾالبد أن تعؾؿ أن ترتقبفؿ جلؽقن ـام ذـركو, وٓ جلـتؼؾ موـ ويٍل إػ ويٍل دو ذـر م

بعده يف افرتبي إٓ يف حوٓت:

ادقت: ؾنذا موت ويل ؾوفذي جلؾقف يف افرتبي جلتقػ إمر. -1

موت إب ؾوفذي جلتقػ تزوجلٍ افبـً هق ا د, وهؽذا. فؿثاًل:

ؾ: مـوع ادورأة موـ أن تتوزوج بؽػ فوو إذا ضؾبوً ذفوؽ, إذا ظضؾ افقيل إؿورب: وافعضو -2

ورؽى ـؾ واحد مـفام بصوحبف.

حؽؿوف حورام: ٕكوف طؾوؿ فؾبـوً, وإووورار هبوو يف مـعفوو حؼفوو موـ افتوزوج بؿوـ  والعضؾ:

وقققد ذكققر أهققؾ , (2)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ) ترووووه, وؿوود  ووك ات ظووـ ذفووؽ بؼقفووف:

العؾؿ لعضؾ القيل صقرًا:

وه, وامتـع افقيل مـ تزوجيفو دون شبى مؼبقل.إذا خطبفو ـػٌء ترو -1

                                 
ؽزى (, وافـسوئل يف اف1879(, وابـ موجف )1152(,وافسمذي )2583(, وأبق داود )25326أخرجف أمحد ) (1)

 (.2759( مـ حدجلٌ ظوئشي, ومححف إفبوين يف محقح ا ومع )5373)

 (.232افبؼرة, أجلي ) (2)
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.(1)أن جلؿتـع اخلّطوب مـ خطبتفو: فشدة افقيل, ؾفق ظضؾ -2

إذا خطبفو ـػٌء ؾلرادتوف, وأراد افوقيل أن جلزوجفوو موـ ـوػء ؽوره ؾفوذا ظضوؾ, وجلؾوزم  -3

افقيل إجوبتفو إػ ـػ فو افذي رؽبتف.

 :وهـاك صقر لقست مـ العضؾ 

وجيفو مـ ؽر ـػء.إذا امتـع مـ تز -1

إذا مل جلؿتـع مـ تزوجيفو, فؽـ رد اخلوضى: ٕكف مل جلره مـوشبًو ؾال جلعد ظضواًل, وفوق تؽورر  -2

ذفؽ مـف.

مو ُجبَِؾ ظؾقف إُب مـ احلـون, وافشػؼي ظذ ابـتف. والعؾة:♦ 

و فؾفو بؿصوفح كػسفو, وهق أدرى بلحقال افرجول. 

ؾفق ظضؾ. فؽـ إذا حتؼؼ أكف ؿصد اإلوورار هبو 

َج إَْبَعُد ققلف: ) ٍة: َزوَّ ـْ َأهاًل، أو  اَب َ ْقَبًة ُمـؼطَِعًة ٓ ُتْؼَطُع إٓ بُؽْؾَػٍة، وَمَشؼَّ    (.أو مل َيُؽ

إذا مل جلؽـ إؿرب أهاًل فتقيل افعؼد: فػؼداكف صورضًو موـ صووروط افقٓجلوي افسووبؼ بقو وو,  -3

ؾنن فؾقيل افذي دوكف يف افرتبي أن جلتقػ افعؼد.  وهل افرصد, واتػوق افدجلـ, وافتؽؾقػ, وؽرهو,

َج إَْبَعُد ققلف: ) ٍة: َزوَّ    (.أو  اَب َ ْقَبًة ُمـؼطَِعًة ٓ ُتْؼَطُع إٓ بُؽْؾَػٍة، وَمَشؼَّ

إذا ـووون افووقيل إؿوورب ؽوئبووًو, ومل نؽووـ مراجعتووف إٓ بؿشووؼي, وـؾػووي, أو جُيفووؾ مؽوكووف,  -4

ؽوح. ؾــتؼؾ إػ إبعد, ؾقتقػ افـ

ُؾ هق مـ جلعؼد ٓبـتف حول ؽقوبف.  ـي أمو إن أمؽـ مراجعتف ؾنكف جلراجع, وجلق

َج إَْبَعُد، أو َأْجـَبِل  مـ  ِر ُظْذر: مل َيِصحَّ ققلف: )    (.وإن َزوَّ

إذا تقػ افعؼَد افوقيُل إبعود, أو افسوؾطون موـ ؽور ظوذٍر موـ هوذه إظوذار, أو توقٓه موـ ٓ 

إجـبل مل جلصح افعؼد.وٓجلي فف بحول, وهق 

 وفوق, افـؽووح جلصوح ؾوال, افـؽوح صوروط مـ صورط وافقيل, فف وٓجلي ٓ افعوؿد أن :والعؾة ♦

 .إؿرب أجوزه

                                 
 ذـره ابـ تقؿقي يف اإلكصو . (1)
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 يف الشً دة يف العقد فصل

 :قال ادملػ

َػغ، َشِؿقَعْغِ كقاضَِؼْغ ] ـِ َظدلِغ، َذَكَريـ ُمَؽؾَّ . ولقسقت الرابُع: الشفادُة، فال َيِصحُّ إٓ بَشاِهَدْي

، وَمـِْصٌب  ـٌ ةُ قوهق الـََّسُب، والْ - الَؽػاَُة: وهل دِي يَّ َج إُب َظػقػقًة قَصق -ُحرِّ تِف، فؾقق َزوَّ ْرضًا يف ِصقحَّ

َِ الَػْسُخ  ـْ مل َيْرَض مـ ادرأةِ أو إولقا : فؾَِؿ  .[بػاِجٍر، أو َظربقًَّة بَعَجِؿلو

  (.الرابُع: الشفادةُ ققلف: )

افشفودة, أو اإلصفود يف افعؼد, وهق صورط يف افعؼد.  مـ صوروط افـؽوح: -4

َّٓ  كَِؽاَح  َٓ »: مرؾقظوً  ظوئشي حدجلٌ :والدلقؾ ♦ ، إ .(1)«َظْدلٍ  َوَصاِهَديْ  بَِقيِلو

َـّ بَِغْرِ َبقِّـَةٍ »وحدجلٌ ابـ ظبوس:  ـَ َأْكُػَسُف ِِت َيـْؽِْح .(2)«اْلَبَغاَيا الالَّ

, ؾوصسضً افشفودة ؾقف: ف ال جيحوده أبوقه, -وهق افقفد- وٕكف جلتعؾؼ بف حؼ ؽر ادتعوؿدجلـ

ؾقضوقع كسبف.

, ؿوول (3)وؽورهؿ وافؼقل بلن اإلصفود صورط موروي ظوـ ظؿور, وظوع, وابوـ ظبووس 

, وموـ بعودهؿ موـ افتووبعغ, افعؿؾ ظذ هذا ظـد أهؾ افعؾؿ مـ أمحوب افـبول »افسمذي: 

هو.ا. (4) «وؽرهؿ, ؿوفقا: ٓ كؽوح إٓ بشفقد..

جلتقجوف إػ « َٓ كَِؽقاَح » أحودجلٌ افبوب جلؼقي بعضفو بعضًو, وافـػل يف ؿقفف:»وؿول افشقـوين: 

                                 
 (. 1858,1865, 1839(, ومححف إفبوين. اكظر: اإلرواء )7/252« )افؽزى»أخرجف افبقفؼل يف  (1)

 ( مرؾقظو.7/254(, وافبقفؼل يف افؽزى )12/182)(, وافطزاين يف افؽبر 1153أخرجف افسمذي ) (2)

 ( مقؿقؾو.15967وأخرجف ابـ ايب صقبي يف ادصـػ )

 (.2375ورجح افسمذي وؿػف, ووعػ إفبوين ادرؾقع يف وعقػ ا ومع )

وهق افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أن اإلصفود فقس بشورط, بؾ جلصح افـؽوح بال صفقد, بؼقد أن جلعؾـ ؾال جلسور بف,  (3)

 ؿقل ادوفؽقي, واختوره: ابـ تقؿقي.

 (.2/453شــ افسمذي ) (4)
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«.  افصحي, وذفؽ جلستؾزم أن اإلصفود صورط

 :احلؽؿة مـ اصساط الشفادة

إظالن افـؽوح: حتك ٓ جلؽقن مـ كؽوح افسوّر. -1

.افـؽوح احتقوضًو فؾـسى: ـل ٓ جلؼع إكؽور مـ أحد افزوجغ هلذا -2

ـِ َظدلغِ ققلف: )    (.فال َيِصحُّ إٓ بَشاِهَدْي

 يشسط يف الشفقد الذيـ يشفدون يف ظؼد الـؽاح صقروط: 

، َوَصقاِهَدْي »أن جلؽقكقا اثـغ: دو تؼدم مـ إحودجلٌ: ـحدجلٌ ظوئشي:  -1 َّٓ بِقَقيِلو َٓ كَِؽقاَح إ

, ؾال جلؽػل واحد.(1)«َظْدلٍ 

 (.َظدلغِ ققلف: )

.(2)في: ؾوفػوشؼ ٓ تؼبؾ صفودتف, وتؽػل افعدافي, وفق طوهراً افعدا -2

   (.َذَكَريـققلف: )

مضً افسـي ظـ رشوقل ات ^ أن ٓ  وقز »افذـقرجلي: بلن جلؽقكو ذـرجلـ, ؿول افزهري:  -3

«.صفودة افـسوء يف احلدود, وٓ افـؽوح, وٓ افطالق

.جلصح مل مرأتغ,وا رجؾ, بشفودة أو, كسقة بشفودة تزوج إذا: هذا وظذ •

حوقال, إ ؽوفوى يف افرجوول وحيضووره, ادوول مـف ادؼصقد وٓ بامل, فقس ظؼد أكف :والعؾة ♦

ؾؾؿ جلـعؼد بشفودة افـسوء: ـوحلدود.

   (.ُمَؽؾََّػغققلف: )

افتؽؾقػ: بلن جلؽقن افشوهُد بوفغًو ظوؿاًل. -4

افشفودة. ؾؾق صفد جمـقن, أو مبل مل تصح صفود ام: ٕ ام فقسو مـ أهؾ

                                 
 (. 1858,1865, 1839(, ومححف إفبوين. اكظر: اإلرواء )7/252« )افؽزى»أخرجف افبقفؼل يف  (1)

 افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: تـعؼد بشفودة افػوشؼغ: ٕ و حتّؿٌؾ, ؾصحً مـ افػوشؼ: ـسوئر افتحؿالت. (2)
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   (.َشِؿقَعْغِ كاضَِؼْغ ققلف: )

افسؿع: ٕن إمؿ ٓ جلتؿؽـ مـ شامع افعؼد ؾقشفد بف. -5

افـطؼ: ٕن إخرس ٓ جلتؿؽـ مـ أداء افشفودة بؾسوكف. -6

ومو ظدا همٓء تصح صفود ؿ: بـوًء ظوذ إموؾ: ـوفضوورجلر, وافعبود, وابوـ أحود افوزوجغ 

«.اِهَدْي َظْدٍل...َوَص » وكحق ذفؽ: فعؿقم ؿقفف ^:

، وَمـِْصٌب ققلف: ) ـٌ ةُ قوهق الـََّسقُب، واْلق- ولقست الَؽػاَُة: وهل دِي يَّ تِف، قَصق - ُحرِّ ْرضًا يف ِصقحَّ

َِ الَػْسُخ  ـْ مل َيْرَض مـ ادرأةِ أو إولقا : فؾَِؿ َج إُب َظػقػًة بػاِجٍر، أو َظربقًَّة بَعَجِؿلو   (.فؾق َزوَّ

أي:  (1)«سؾُؿقَن َتَتَؽاَفققل دَِمققاُؤُهؿْ اْلقققؿُ »ة, وادامثؾووي, ومـووف ؿقفووف ^: ادسووووا الؽػققاَة لغققة:

تتسووى.

افؽػوءة ادعتزة يف افـؽوح هل يف مخسي أصوقوء: رظًا:قص

ؾؾقس افػوجر, وافػوشؼ ـػمًا فؾعػقػي. الديـ: -1

ؾال جلؽقن افعبد وٓ ادبّعض ـػمًا فؾحرة, وفق ـوكً معتؼي. احلرية: -2

ؾووال جلؽووقن ذا افصووـوظي افدكق ووي: ـوحلجوووم, وافزبووول وكحق ووو, ـػوومًا فبـووً  ظة:الصققـا -3

موحى مـوظي جؾقؾي: ـوفتوجر وكحقه.

بحسووِى مووو جيووى هلووو مووـ مفووٍر وكػؼووٍي وـسووقٍة, ؾووال جلؽووقن ادعسووور ـػوومًا  القسققار بققمٍل: -4

فؾؿقشورة.

فؾعربقي. -وً وهق مـ فقس مـ افعرب ـػ -وهق افـسى: ؾال جلؽقن إظجؿل  ادـصب: -5

أمو افعرب أكػسفؿ: ؾبعضفؿ فبعض أـػوء, شقاء مـ ؿورجلش أو ؽورهؿ: ٕن جوـس افعورب 

أؾضؾ مـ جـس افعجؿ, ـام ؿرر ذفؽ ابـ تقؿقي يف آؿتضوء.

                                 
(, ومححف 771) (, وابـ ا ورود يف ادـتؼك2685(, وابـ موجف )2751(, وأبق داود )7512رجف أمحد )أخ (1)

 (.2258ابـ ادؾؼـ, وإفبوين يف اإلرواء )
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افـؽووح, إكوام هول صوورط فؾوزوم, موحي وادراد أن ادصـػ ؿرر أن افؽػوءة فقسوً صوورضًو يف 

وفقوئفو, ؾنذا روقا هبذا افـؽوح, ؾنكوف جلؽوقن موحقحًو, وفوق بؿعـك: أكف جلعتز فف رووك افزوجي, وأ

ختؾػً ؾقف افؽػوءة, ؾؾق زّوج إُب ظػقػًي بػوجٍر, أو ظربقًي بعجؿٍل: ؾؾؿـ مل جلورض موـ ادورأة, أو 

إوفقوء افػسخ. 

:حالتغ مـ فؾق فال, تؼدم ؾقام هلو بؽػء فقس مـ ادرأة زوج إذا :كؼقل هذا وظذ •

درأة, وإوفقوء: ؾقصح افـؽوح, وجلؾزم: ٕن افؽػوءة فقسً صورط محي.ك اوأن ترو -أ

ك أحد مـ إوفقوء: ؾؾف ؾسخ افـؽوح: ٕن افعوور ظؾوقفؿ وك ادرأة, أو ٓ جلرووأن ٓ ترو -ب

َجـِول»مجقعًو, وؿد ثبً يف احلدجلٌ ظـ ظوئشي:  : إِنَّ َأيِب َزوَّ ًْ ـَ  أن ؾتوًة َجوَءْت إَِػ افـَّبِلي ^, َؾَؼوَف اْبو

َْمَر إَِفْقَفو ْٕ َؾَع يِب َخسوقَسَتُف, َؿوَل: َؾَجَعَؾ ا .(1)«َأِخقِف: فَِرْ

وهذا دفقؾ ظذ أن افؽػوءة فقسً صورط محي.

 ظـود افوزوج ـون ؾؾق, بعده زواهلو جلضور وٓ, افعؼد ظـد هق ادعتز افؽػوءة وؿً أن :واظؾؿ •

خلصول, ؾوفعؼد ٓ جلبطؾ.ا ههذ زافً ثؿ, افؽػوءة خلصول مستقؾقوً  افـؽوح ظؼد

 

                                 
 (.217(, ووعػف إفبوين يف ؽوجلي ادرام )1874(, وابـ موجف )3269(, وافـسوئل )25543أخرجف أمحد ) (1)
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 :قال ادملػ

، وبـتامهقا، مقـ َحقالٍل، وحقراٍم ] ـِ ةٍ وإن َظَؾْت، والبـُت، وبـقُت آبق ، وكؾُّ َجدَّ ُرُم أبدًا: إمُّ ََتْ

ُت ابـِقف، وبـُتفقا، وإن َشقَػَؾْت، وإن َشَػؾت، وكؾُّ أخٍت وبـُتفا وبـُت ابـتِفا، وبـُت كؾِّ أٍخ وبـُتفا وبـ

ٍة، وخالٍة، وإن َظَؾَتا، و قُرُم بالـََّسقِب، إٓ أمَّ اْلقؿُ الَظـَُة ظذ اْلقؿُ وكؾُّ َظؿَّ ضقاِع مقا حَيْ قُرُم بالرَّ . وحَيْ ـِ اَلِظ

، وزوجققُة ابـِققف، وإن َكققَزَل، دوَن بـقق ققُرُم بالَعْؼققِد: زوجققُة أبقققف وُكققؾُّ َجققدو َـّ أختِققف وأخققَت ابـِققف. وحَيْ اهِت

اهُتا بالَعْؼققِد، وبـُتفققا، وبـققاُت أوٓدِهققا بالققدخقِل، فققنن باَكققِت  ققُرُم أمُّ زوجتِققف، وَجققدَّ ، وََتْ َـّ فققاهِتِ وُأمَّ

ـَ   .[الزوجُة، أو ماَتْت قبؾ اْلقَخْؾَقةِ ُأبِْح

 وهـ كقظان:افـسوء افاليت حيرم كؽوحفـ,  ادراد هبذا الباب:

 ورموت إػ إبد.  -1

 أمد. ورموت إػ -2

 وهذا افبوب هق يف ادحرموت إػ أبد.

 اظؾؿ أن ادحرمات إػ أبد أكقاع: •

 ادحرموت بوفـسى: وهـ تسع كسقة, ابتدأ بذـرهـ ؾؼول: أوًٓ:

ةٍ وإن َظَؾْت ققلف: ) ، وكؾُّ َجدَّ ُرُم أبدًا: إمُّ  (.  ََتْ

 إم, وا دة, وإن ظؾً, شقاء مـ جفي إب, أو إم.  -1

، وبـتامهاوالبققلف: ) ـِ  (.  ـُت، وبـُت آب

 افبـً, وبـتفو, وإن كزفً.  -2

 (.  مـ َحالٍل، وحراٍم وإن َشَػؾتققلف: )

, أو ـوكً مـ وطء حرام: ـزكوو, أو بـً مـ وطء حالل, بزواج, أو تسورٍّ أي: شقاء ـوكً اف

 صبفي.
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, وهول ظوموي يف ـوؾ (1)(ڍ ڌ ڌ ڎ) ؿقفوف تعووػ: والدلقؾ: ♦

 أم, وبـً.

   (.كؾُّ أخٍت وققلف: )

 إخً: صؼقؼي ـوكً, أو ٕب, أو ٕم. -3

   (.وبـُتفا وبـُت ابـتِفا، وبـُت كؾِّ أٍخ وبـُتفا وبـُت ابـِف، وبـُتفا، وإن َشَػَؾْت ققلف: )

 بـً إخ, وبـتفو, وإن كزفً. -4

 بـً إخً, وإن كزفً. -5

 .(2)(ژ ژ ڑ ڑ)ؿقفف:  والدلقؾ: ♦

ٍة، وخالةٍ ققلف: )  (.  ، وإن َظَؾَتاوكؾُّ َظؿَّ

افعّؿي, وإن ظؾوً موـ جفوي إب: ـعؿوي إب, وظؿوي ا ود, أو موـ جفوي إم: ـعؿوي  -6

 إم, وظؿي ا دة, وهؽذا.

 اخلوفي وإن ظؾً مـ جفي إب, أو إم. -7

 .(3)(ڈ ڈ) ؿقفف: والدلقؾ: ♦

ـِ اْلقؿُ الَظـَُة ظذ اْلقؿُ وققلف: )  (.  اَلِظ

مُي بوفؾعون. أبد: الـقع الثاين مـ ادحرمات إػ  ادَُحرَّ

ب كػسف.  ؾتحرم ادالَظـي ظذ مـ ٓظـفو إػ أبٍد, وفق ـذَّ

: , أن رشقل ات ^حدجلٌ ابـ ظؿر  والدلقؾ: ♦ ِحَسقاُبُؽَم َظقَذ اهللِ، » ؿول فِْؾُؿَتاَلِظـَوْغِ

                                 
 (. 23افـسوء, أجلي ) (1)

 (. 23افـسوء, أجلي ) (2)

 (.23افـسوء, أجلي ) (3)
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 .(1)«َأَحُدُكَم َكاذٌِب، َٓ َشبِقَؾ َلَؽ َظَؾْقَفا

َق َرُشووقُل اتِ ^ َبْقووـَُفاَم َوَؿوووَل:وحوودجلٌ شووفؾ بووـ شووعد يف ادتال َتِؿَعققاِن » ظـووغ, َؾَػوورَّ َٓ ََيْ

 .  (2)«َأَبداً 

َتِؿَع »ؿول ظع, وابـ مسعقد:  َٓ جَيْ ـَُّي َأْن  ًِ افسُّ  .(3)«َتاَلِظـَونِ اْفوؿُ َمَض

ُرُم بالـََّسِب ققلف: ) ضاِع ما حَيْ ُرُم بالرَّ  (.  وحَيْ

 ادحرموت بوفرووع, وإػ ذفؽ أصور ادصـػ هـو. د:الـقع الثالث مـ ادحرمات إػ أب

 :ـّ مـ حرمـ ظؾقف بوفـسى. وذكر قاظدًة، وهل  أن ادحرموت بوفرووع ه

ـَ الـََّسِب » حدجلٌ ظوئشي مرؾقظًو:والدلقؾ:  ♦ ُرُم ِم َضاِع َما حَيْ ـَ الرَّ ُرُم ِم  .(4)«حَيْ

: أمف, وإن ظؾً, وابـتف وإن كزفً, وأختف, وبـً أختف, ـّ وإن كزفً, وبـوً أخقوف, وإن  وه

 كزفً, وظؿتف, وخوفتف: ـؾفـ مـ افرووظي. 

   (.إٓ أمَّ أختِف وأخَت ابـِفققلف: )

 دو ؿّرر افؼوظدة يف ادحرموت مـ افرووع: أ ـ مـ حيرمـ بوفـسى.

 :اشتثـك مـ الؼاظدة اثـتغ •

جـبقوي, فوؽ أم إخً مـ افرووع: ؾفل مـ جفي افـسى أمؽ, فؽـ مـ جفي افروووع أ -1

 أن تتزوجفو.

أخً آبـ: فؽ أن تتزوجفو, وٓبـؽ أن جلؼقل: تزوج أيب ظذ أختل: ٕكف هق مور ابـوًو  -2

 فؽ, فؽـ بؼقي أهؾف جلظؾقن أجوكى ظـؽ.

                                 
 ( مـ حدجلٌ ابـ ظبوس. 4747(, وأخرجف افبخوري )1493(, ومسؾؿ )5311أخرجف افبخوري ) (1)

 (.1492(, ومسؾؿ )7166(, وأمؾف يف افبخوري )2255أخرجف أبق داود ) (2)

جلشعر « مضً افسـي»(, وفػظ: 2155) (, ومححف إفبوين يف اإلرواء3758أخرجفام افدارؿطـل يف افســ ) (3)

 بلن فف حؽؿ افرؾع.

 (, وافؾػظ فف, وأخرجوه أجلضو مـ حدجلٌ ابـ ظبوس. 1445(, ومسؾؿ )6156أخرجف افبخوري ) (4)



  

 
 الهكاااااااااااااااا  كتاااااااااااااااا   

 
41 

ُرُم بالَعْؼِد: زوجُة أبقف وُكؾُّ َجدو ققلف: )  (.  وحَيْ

 ربع:وهـ أ, (1)ادحرموت بودصوهرةالـقع الرابع مـ ادحرمات إػ أبد: 

 زوجي أبقف, وإن ظال: ـزوجي ا د, وهؽذا, وهل حترم بؿجرد افعؼد. -1

 .(2)(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) ؿقفف: والدلقؾ: ♦

 وٓ تـتػل احلرمي, وادحرمقي بودقت, أو افطالق مـ إب, بؾ تستؿر.

ك ظـ زوجي ؽر جدتِؽ, ؾن و تظؾ حرامًو ظؾقؽ.ؾؾق ضّؾؼ أبقك زوجتَ   ف, أو موت جدُّ

 (. ابـِف، وإن َكَزَل  وزوجةُ ققلف: )

 زوجي آبـ وإن كزل: حترم بؿجرد افعؼد. -2

 .(3)(ہ ہ) ؿقفف: والدلقؾ: ♦

 وٓ تـتػل احلرمي ـذفؽ بودقت, وٓ بوفطالق.

َـّ ققلف: ) فاهِتِ َـّ وُأمَّ  (.  دوَن بـاهِت

 بـوت زوجوت آبوئف, وأمفو ـ, وبـوت زوجوت أبـوئف, وأمفو ـ حالل فف.

 أبقؽ, أو بـً زوجي ابـؽ مـ ؽره: فؽ تزوجفو.أم زوجي  مثالف:

افـفل ورد ظـ زوجوي إب, وزوجوي آبوـ, ؾقبؼوك موو ظوداهـ ظوذ إموؾ,  والعؾة: أن ♦

 وهق اإلبوحي.

                                 
 ؾوئدة: افضوبط يف ادحرموت بودصوهرة:  (1)

 حيرم ظذ افزوجي أمقل زوجفو وؾروظف بوفعؼد. -1

 حيرم ظذ افزوج أمقل زوجتف بوفعؼد. -2

 حيرم ظذ افزوج ؾروع زوجتف بو امع. -3

 (.22افـسوء, أجلي ) (2)

 (.23افـسوء, أجلي ) (3)
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اهُتا بالَعْؼدِ ققلف: ) ُرُم أمُّ زوجتِف، وَجدَّ  (.  وََتْ

 أم افزوجي, وجد و, وإن ظؾقن: ؾقحرمـ بؿجرد افعؼد. -3

 .  (1)(گ گ) ؿقفف: والدلقؾ: ♦

 (.  وبـُتفا، وبـاُت أوٓدِها بالدخقلِ ققلف: )

افربقبوي: وهوول بـووً افزوجووي, وهووذه ٓ حتوورم إٓ بوفوودخقل بلمفووو, وـووذفؽ بـوووت أوٓد  -4

 افزوجي مـ ؽره, فؽـ ٓبد أن جلدخؾ هبو.

 .(2)(ڳ ڳ ڳ ڳ) والدلقؾ: ♦

 افقطء: إذ هق افذي تستى ظؾقف إحؽوم. وادراد بالدخقل:

 بف يف افربقبي إػ أمقر ثالثي:وجلـ 

 . ٓ جلشسط أن تؽقن افربقبي شوبؼي, بؾ حتك فق تلخرت ؾفل ورمي.1

رجؾ توزوج امورأة, ثوؿ ضؾؼفوو, ثوؿ تزوجوً آخور, وأكجبوً مـوف بـووت: ؾونن افبـووت  مثالف:

 ربوئى فؾزوج إول, فف أن شؾق هبـ, وهـ مـ وورمف.

ظـوده  بوؾ وفوق مل توسَب , -أي: مسبقي يف بقتف- ج. ٓ جلشسط أن تؽقن افربقبي يف حجر افزو2

 ؾفل ورمي ظؾقف, إذا حتؼؼ افدخقل.

 حجور يف تؽوقن افربوئوى ؽوفوى أن: أي-وأمو ذـر احِلجر يف أجلي ؾقؼول: هوق ؿقود أؽؾبول  -

 .فف مػفقم ؾال أؽؾبقوً  ؿقداً  ـون ومو, -أمفو ـ أزواج

ں ڻ ڻ ڻ ) ؾؼووول: وات ؿوود ؾصووؾ يف افوودخقل, وتوورك افتػصوووقؾ يف احلجوور

 , ؾدل ظذ ظدم اصساضف.(3)(ڻ ۀ ۀ ہ

                                 
 (.23افـسوء, أجلي ) (1)

 (.23افـسوء, أجلي ) (2)

 (.23افـسوء, أجلي ) (3)
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بـوت افربقبي وبـوت أبـوئفو بوإلمجوع, وـذا بـوت بـووت  (ڳ) . جلدخؾ يف ؿقفف:3

 افربقبي كص ظذ ذفؽ ؽر واحد, وحؽل اإلمجوع ظؾقف. 

ـَ ققلف: )    (.فنن باَكِت الزوجُة، أو ماَتْت قبؾ اْلقَخْؾَقةِ ُأبِْح

 فنن هذا لف حآت:أو ؾورؿفو بطالق بوئـ,  * إذا موتً افزوجي,

 أن جلؽقن ذفؽ بعد اخلؾقة هبو: ؾنن بـو و, وبـوت أوٓدهو ورموت ظؾقف: دو شبؼ. .1

 أن جلؽقن ؿبؾ افدخقل هبو: ؾنن بـو و حالٌل فف. .2

 أن جلؽقن بعدمو خال هبو, فؽـف مل جيومعفو: ؾن ـ فسـ مـ وورمف, بؾ مبوحوت فف.  .3

أمجع ظقام ظؾامء إمصور أن افرجوؾ إذا توزوج امورأة, ثوؿ ضؾؼفوو, أو موتوً »دـذر: ؿول ابـ ا

 «.ؿبؾ أن جلدخؾ هبو حؾ فف أن جلتزوج بـتفو, ؾنن خال هبو, ومل جلطلهو مل حترم ابـتفو
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 ل احملرم ت إىل أمداااافص

 :قال ادملػ 

تِف، وأخُت زوجتِف، ] ُرُم إػ َأَمٍد: أخُت ُمْعَتدَّ َتامهقا، وخالتامهقا، فقنن َضُؾَؼقْت، وََتْ وبـتامها، وظؿَّ

َر أحقُدمها، أو َوَققَع يف  ـِ معقًا َبَطقاَل، فقنن َتقَلخَّ َجفم يف َظْؼقٍد، أو َظؼقدي ، وإن َتقَزوَّ ـَ ُة ُأبِْح وَفَرَ ت الِعدَّ

قُرُم  ، أو َرْجِعقٌَّة: َبَطَؾ. وََتْ ـٌ
ةِ إخرى وهل بائِ ُة، واْلققؿُ ِظدَّ َأُة مقـ  قِره، والزاكققُة حتقك ْسَتْزَ اْلققؿُ ْعَتدَّ

َؼُتف ثالثًا حتك َيطَلهقا زوٌج  قُره، وقَتتقَب، وَتـَْؼِض  هُتا، وُمَطؾَّ . وٓ َيقـْؽُِح اْلققؿُ َل ِظدَّ َمُة حتقك ََتِقؾَّ َحرَّ

ًة كتابِقًَّة، وٓ َيـْؽُِح حقر  مسقؾٌؿ َأَمقًة مسقؾ -ولق َظْبداً - كافٌر مسؾؿًة، وٓ مسؾؿٌ  ؿًة، إٓ كافرًة: إٓ ُحرَّ

َِ َظـََت الُعزوبِة: حلاجِة  ـِ َأَمقٍة، وٓ َيقـْؽُِح اْلقؿُ أن َفا ةٍ، أو َثَؿق تعِة، أو اخلدمِة، وَيْعِجَز ظـ َضْقِل ُحرَّ

ةِ كِؽاُح ظبِد َوَلِدها.  ظبٌد َشقَِّدَتف، وٓ َشقٌِّد َأَمَتف، ولؾُحرِّ كِؽاُح َأَمِة أبقف دوَن َأَمِة ابـِف، ولقس لؾُحرَّ

، أو ُمؽاَتُبققُف الققزوَج أخققَر، أو بعَضققف، اْكَػَسققَخ وإن ا  صققسى أحققُد الققزوجِغ، أو َوَلققُده احلققرُّ

َمقةٍ  ؾقٍة وُُمَرَّ قَع بقَغ ُُمَؾَّ يف  كِؽاُحفم. وَمـ َحُرَم َوْضُمها بَعْؼٍد َحُرَم بِِؿْؾِؽ يؿٍغ إٓ َأَمًة كِتابقَّقًة، وَمقـ مَجَ

. وٓ َيِصحُّ  ؾُّ
ِ َأْمِرهَظؼٍد َصحَّ فقَؿـ ََتِ  .[كِؽاُح ُخـَْثك ُمْشؽٍِؾ قبَؾ َتَبغُّ

 :ادحرمات إػ أمد كقظان 

. مو ـون ٕجؾ افزواج: ؾقحرم ا ؿع بغ ادرأة وظؿتفو, أو أختفو, أو خوفتفوو حتوك تطؾوؼ, 1

 وأخً معتدة, وهؽذا.

ثالثوًو . مو ـون بسبى ظورض جلزول: ـودعتدة, أو ادستزأة, وافزاكقي حتوك تتوقب, وادطؾؼوي 2

 حتك تـؽح ؽره, وُوِرمٌي بحٍ, أو ظؿرة حتك حتؾ مـف.

تِفققلف: ) ُرُم إػ َأَمٍد: أخُت ُمْعَتدَّ  (.  وََتْ

 بدأ بذـر ادحرموت إػ أمد, وبدأ بوفؼسؿ إول وهـ ـام جلع:

: أي: أكف فق ضؾؼ امرأة ضالؿًو رجعقوًو, ؾونن أخوً مطؾؼتوف حتورم ظؾقوف حتوك أخت معتدتف -1

 ة. تـتفل افعد
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أن آثور افـؽوح ٓتزال بوؿقوي موو داموً مطؾؼتوف يف افعودة, ؾفول يف حؽوؿ افزوجوي, والعؾة:  ♦

 جلتؿؽـ مـ مراجعتفو, ؾال جيقز أن جيؿع بقـفـ حقـفو.

 (.  وأخُت زوجتِف، وبـتامهاققلف: )

 : ؾؿـ بوب أوػ أ و حترم. أخت زوجتف -2

﮲ ﮳) ؿقفف تعوػ: والدلقؾ: ♦  .(1)(ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

تِل ُأْخَتووِن؟ ؾؼوول ^ جلٌ ؾروز افدجلؾؿل وحلد ًُ َوحَتْ : ؿول: ؿؾً: جلو رشقل ات, َأْشَؾْؿ

َتُفَم ِصْئَت » ْؼ َأيَّ  .(2)«َضؾِّ

: ٕن ؾقوف مجعوًو بوغ ادورأة وخوفتفوو, وؿود  وك بـت أخقت زوجتقف، وبـقت أخقت معتدتقف -3

 رشقل ات أن جيؿع بغ ادرأة وظؿتفو, وادرأة وخوفتفو.

َتامها، وخالتامهاوققلف: )  (.  ظؿَّ

 ظؿي وخوفي افزوجي وادعتدة: شقاء أـوكً مـ افـسى, أو افرووع. -4

تَِفقا، َوَبقْغَ اْلققَؿْرَأةِ ^ ََنَقك »: حدجلٌ أيب هرجلرة  والدلقؾ: ♦ َؿقَع َبقْغَ اْلققَؿْرَأةِ َوَظؿَّ َأْن َُيْ

 .(3)«َوَخاَلتَِفا

 :غ إؿورب, وربام ـون شببًو فؼطع إرحوم.مو ؾقف مـ إفؼوء افعداوة ب واحلؽؿة مـ ذلؽ 

ـَ ققلف: ) ُة ُأبِْح  (.  فنن َضُؾَؼْت، وَفَرَ ت الِعدَّ

 إذا ؾرؽً ادطؾؼي مـ ظد و أبقح فف كؽوح مـ تؼدم مـ ظؿتفو, وخوفتفو, وابـي أختفو.

ـَ ٕجؾفو ؿد خرج والعؾة: ♦  مـ ذمتف. ـزوال ادوكع, حقٌ إن افتل َحُرْم

                                 
 (.23افـسوء, أجلي ) (1)

(, وحسـف افسمذي, 1951(, وابـ موجف )1165(, وافسمذي )2243(, وأبق داود )18545أخرجف أمحد ) (2)

 (.1945وابـ حجر, وإفبوين يف محقح أيب داود )

 (.1458(, ومسؾؿ )5159أخرجف افبخوري ) (3)
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ـِ معًا َبَطاَل وإن َتزَ ققلف: ) َجفم يف َظْؼٍد، أو َظؼدي  (.  وَّ

 فنن هذا ٓ فؾق مـ حالتغ: -ـوٕختغ, أو ادرأة, وظؿتفو-إذا تزوج مـ تؼدم 

أن جلتزوجفام يف ظؼٍد واحود, أو يف ظؼودجلـ يف آن واحود: ؾقبطوؾ افعؼودان, بؿعـوك: أ وام مل  -أ

ؾوقفام, وٓ مزجلوي ٕحود و ظوذ أخور, جلـعؼدا, ؾؽال و جلؽقن بوضاًل: ٕكوف ٓ جلؿؽوـ أن كصوححف 

 ؾـصححف ظذ اف وين.

، أو َرْجِعقٌَّة: َبَطَؾ ققلف: ) ـٌ
ةِ إخرى وهل بائِ َر أحُدمها، أو َوَقَع يف ِظدَّ  (.  فنن َتَلخَّ

 أن جلتلخر أحد افعؼدجلـ: ؾقبطؾ ادتلخر: ٕن ا ؿع حصؾ بف. -ب

 فتل حيرم مجعفو معفو, ؾقبطؾ افعؼد اف وين. إذا وؿع افعؼد اف وين يف وؿً ظدة ؿرجلبتفو ا ومثؾف:

 ف ال جيتؿع موؤه يف رحؿ أختغ, وكحق ذفؽ. والعؾة: ♦

 وشقاء أـوكً ادطؾؼي فطالق بوئـ, أو رجعل.

ضؾؼ زوجتوف, ويف وؿوً ظود و ظؼود ظوذ أختفوو, أو بـوً أختفوو, أو ظؿتفوو, أو  مثال ذلؽ:

 خوفتفو: ؾقبطؾ افعؼد اف وين, دون إول.

ُرُم ققلف: ) ةُ اْلقؿُ وََتْ  (.  ْعَتدَّ

 أكقاع: قوهمـ حيرم فعورض, ثؿ جلزول,  الؼسؿ الثاين مـ حيرم ٕمد:

 ٓ جلصح افعؼد ظؾقفو. ادعتدة: -1

 :وادعتدة ٓ ختؾق مـ حوفغ 

 أن تؽقن معتدة مـ افغر: ؾال جلصح افعؼد ظؾقفو حتك تـؼضول ظد و. -أ

 .(1)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک) ؿقفف: والدلقؾ: ♦

 أن تؽقن معتدة مـ افشخص كػسف: ؾنن ـوكً رجعقي ؾال حوجي: ٕ و زوجتف. -ب

 وإن ـوكً بوئـًو بغر اف الث: ؾؾف أن جلعؼد ظؾقفو. 

                                 
 (.235افبؼرة, أجلي ) (1)
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 إكسون ؾورق زوجتف بوخلؾع, ثؿ أراد ادراجعي, ؾقجقز وفق يف افعدة. مثالف:

 وإن ـوكً بوئـًو بوف الث: ؾال جيقز مطؾؼًو.

أَ اْلقؿُ وققلف: )  (.  ُة مـ  ِرهْسَتْزَ

 ٓ جيقز افعؼد ظؾقفو. ادستزأة مـ  ره: -2

أ و يف معـك ادعتدة, وٕ و ؿود تؽوقن حووماًل ؾقومدي هوذا إػ اخوتالط إكسووب, والعؾة:  ♦

 وادقوه.

هق تربص جلؼصد مـف معرؾي بوراءة افورحؿ, وجلؽوقن بحقضوي واحودة جلعور  هبوو  آشتزاَ: -

 براءة افرحؿ مـ احلؿؾ.

 .(1)تستزأ: هل ادؿؾقـي ؾؼط وافتل -

هُتاقوالزاكقُة حتك َتتقَب، وَتـَْؼِض ققلف: )  (. َل ِظدَّ

ٓ جيقز افعؼد ظؾقفو, شقاء فؾزاين, أو فغره, إٓ بشورط تقبتفو, ؾنذا توبوً ؾالبود  الزاكقة: -3

 أن تؼضول افعدة.

:ؾعـدكو صورضون 

 افتقبي.  -1

 فقطء.اكؼضوء افعدة: وتبدأ ظد و مـ ؾراغ ا -2

 كقػ كعرِ أَنا تابت؟ 

 (2)ادشفقر مـ ادذهى: أن تقبتفو تعر  بلن تراود, ؾتؿتـع. 

                                 
وظـد ابـ تقؿقي, وابـ افؼقؿ: أن آشتزاء جلؽقن يف ظدة مقر: ادختؾعي, وادقضقءة بشبفي, وافزاكقي, وادطؾؼي  (1)

 ادفوجرة, وادالظـي, ؾؽؾفـ جلؽػل ؾقفـ آشتزاء.ثالثًو, وادسبقي, و

 افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: تقبتفو ـتقبي ؽرهو, أن تـدم, وتعزم ظذ ظدم افعقدة, وتؼؾع ظـ افذكى. (2)
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داذا اصسضـا التقبة؟ 

ٕمريـ: 

, وهوول ؿبووؾ افتقبووي يف (1)(ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ) افـصووقص يف هووذا, ـؼقفووف: -1

 حؽؿ افزاكقي, ؾنذا توبً زال ذفؽ.

ِؿُؾ وحدجلٌ مرثد بـ أيب مرثد  وَن حَيْ ـَ وَي َبِغولي جُلَؼووُل هَلَوو:  ,أكف  وَن بَِؿؽَّ ـَ َي, َو ََشوَرى بَِؿؽَّ ْٕ ا

: جَلو َرُشقَل اتِ, َأْكؽُِح َظـَوؿًو؟! َؿووَل: َؾَسوؽَ  ًُ ًُ إَِػ افـَّبِلي ^ َؾُؼْؾ ًْ َمِدجلَؼَتُف, َؿوَل: ِجْ  وَك ـَ ًَ َظـَوُق َو

: ًْ  .(2)«َٓ َتـْؽِْحَفا», َوَؿوَل: َؾَدَظويِن َؾَؼَرَأَهو َظَعَّ  (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ) َظـيل, َؾـََزَف

وٕ و إذا ـوكً مؼقؿي ظذ افزكو ومل تتى مـف, مل جللمـ أن تؾحؼ بف وفدًا مـ ؽره, وتػسود  -2

 ؾراصف بعد زواجفو.

َؼُتف ثالثًا حتك َيطَلها زوٌج  ُرهققلف: )  (.  وُمَطؾَّ

 بشقروط:إٓ حيرم ظذ مـ ضؾؼفو ثالثًو أن جلتزوجفو  ادطؾؼة ثالثًا: -4

 أن تتزوج زوجًو ؽره. -1

وجلطلهو افزوج ا دجلد وض ًو محقحًو: بلن جلغقى احلشػي, وٓ جلشسط أن جلـزل, بوؾ جلصوح  -2

 وفق مل جلـزل.

 وأن جلؽقن افعؼد ظؾقفو محقحًو, وٓ جلؽقن ظؼد حتؾقؾ. -3

                                
 

امرأة إػ افزكو: ٕن ضؾبف مـفو إكام  مي: ؾنكف ٓ جلـبغل دسؾؿ أن جلدظقواختوره: ابـ ؿدامي, وابـ ظ قؿغ, ؿول ابـ ؿدا

جلؽقن يف خؾقة, وٓ حتؾ اخلؾقة بلجـبقي, وفق فتعؾقؿ ؿرآن, ؾؽقػ يف مراود و ظذ افزكو, ثؿ ٓ جللمـ إن أجوبتف 

 فذفؽ أن تعقد إػ ادعصوقي.

 (.3افـقر, أجلي ) (1)

, وؿول: (2751احلوـؿ )(, 5319(, وافـسوئل يف افؽزى )3451(, وافسمذي )2551أخرجف أبق داود ) (2)

 (.223د ومل شرجوه, ومححف إفبوين يف ؽوجلي ادرام )محقح اإلشـو
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 والدلقؾ: ♦

ۆ )إػ ؿقفووف تعوووػ:  (1)(ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) ؿقفووف تعوووػ: -1

 .(2)(ىئ يئ جب ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ

ـَ َأْن َتْرِجِعل إَِػ ِرَفاَظقَة؟،، َٓ، َحتَّقك َيقُذوَق ُظسقققَؾَتِؽ، َوَتقُذوقِل » ؿقفف ^: -2 ِؽ ُتِريِدي َلَعؾَّ

 .(3)«ُظسققَؾَتفُ 

َمُة حتك ََتِؾَّ اْلقؿُ وققلف: )  (.  َحرَّ

 ٓ جلصح أن تزوج حول إحرامفو حتك حتؾ مـف.  ادحرمة: -5

زوج, وافزوجي, وافقيل, ؾونذا ـوون أحودهؿ ورموًو بحوٍ, أو ظؿورة أن هذا هق يف اف واظؾؿ: •

 ؾال جلصح افـؽوح.

َٓ َفُْطُب اْلقؿُ َٓ َيـْؽُِح » مرؾقظًو: حدجلٌ ظ امن  والدلقؾ: ♦ َٓ ُيـَْؽُح، َو  .  (4)«ْحِرُم، َو

 (.كافرةً  -ولق َظْبداً - وٓ َيـْؽُِح كافٌر مسؾؿًة، وٓ مسؾؿٌ ققلف: )

 فؽوؾر مسؾؿي حتك جلسؾؿ, وفق ـوكً ادسؾؿي ؾوشؼي, أو مبتدظي.ٓ جيقز أن جلتزوج ا

 امرأة ـوؾرة. -وفق ـون ظبداً -وٓ جيقز أن جلتزوج ادسؾؿ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ) ؿقفووووووف: والققققققدلقؾ: ♦

 .(5)(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ًة كتابِقَّةً ققلف: )  (.  إٓ ُحرَّ

                                 
 (.229افبؼرة, أجلي ) (1)

 (.235افبؼرة, أجلي ) (2)

 (.5792(, ومسؾؿ )5265أخرجف افبخوري ) (3)

 (.1459أخرجف ومسؾؿ ) (4)

 (.221افبؼرة, أجلي ) (5)
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راكقي, ؾقجوقز فؾؿسوؾؿ كؽوحفوو, بوال احلرة افؽتوبقي  قدجلي ـوكً, أو كصو اشتثـك مـ ذلؽ: •

 خال .

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) ؿقفوووف تعووووػ: والقققدلقؾ: ♦

 .(1)(ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

:َيقز تزوج احلرة الؽتابقة بشقروط 

 أن تؽقن ظػقػي: ؾنن ـوكً ؾوجرة ؾال جيقز. -1

 .(2)ال جلصحأن جلؽقن أبقاهو ـتوبقغ: ؾنن ـون أحد و خال  ذفؽ: ـؿجقشول, ؾ -2

َِ َظـَققَت الُعزوبققِة: حلاجققِة ققلققف: ) تعِة، أو اْلقققؿُ وٓ َيققـْؽُِح حققر  مسققؾٌؿ َأَمققًة مسققؾؿًة، إٓ أن َفققا

ـِ َأَمةٍ  ةٍ، أو َثَؿ  (.  اخلدمِة، وَيْعِجَز ظـ َضْقِل ُحرَّ

 إٓ بشقروط:ٓ جيقز فؾحّر ادسؾؿ أن جلـؽح أمًي مسؾؿي 

                                 
 (.5ادوئدة, أجلي ) (1)

 ادؼـوت حتك جلممـ(. * ؾنن ؿقؾ: ؾام ؿقفؽؿ يف ؿقفف: )وٓ تـؽحقا 

:ؾو قاب مـ وجفغ 

مو ورد ظـ ابـ ظبوس أن ؿقفف: )وٓ تـؽحقا ادؼـوت حتك جلممـ( كسختفو آجلي ادوئدة: )افققم أحؾ فؽؿ  -1

 افطقبوت...وادحصـوت مـ افذجلـ أوتقا افؽتوب مـ ؿبؾؽؿ(.

فؽتوبقوت ؾلجزن يف أجلي اف وكقي, أن فػظي ادشورـغ ٓ تتـوول أهؾ افؽتوب مع ؽرهؿ, ؾخص مـ أجلي ا -2

 واخلوص مؼدم ظذ افعوم.

افؼقل اف وين: أ و حتؾ, وافعزة بـػس ادرأة, ؾنذا ـوكً ـتوبقي حؾً, شقاء ـون أحد أبق و أو ـال و فقس بؽتويب:  (2)

 ٕ و ـتوبقي, ؾدخؾً يف ظؿقم أجلي ادبقحي. 

  ادسؾؿ ـتوبقي.ؾوئدة: ؿول ابـ ؿدامي: إوػ أن ٓ جلتزوج 

أن ظؿر ؿول فؾذجلـ تزوجقا مـ كسوء أهؾ افؽتوب: ضؾؼقهـ, ؾطؾؼقا إٓ حذجلػي, وـون مراد حذجلػي  -1وافعؾي: 

 بقون أن هذا فقس بحرام.

 أكف ربام مول إفقفو ؿؾبف ؾػتـتف, وربام ـون بقـفام وفد ؾقؿقؾ إفقفو وتػسد اظتؼودهؿ, وهذا طوهر. -2
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: ـحوجتووف دووـ شدمووف, أو جلؼضووول -ومشووؼتفو أي: تعبفووو,-أن شووو  ظـووً افعزوبووي:  -1

 صفقتف.

 أن تؽقن إمي مسؾؿًي, ٓ ـوؾرة. -2

 أن جلعجز ظـ مفّر ُحّرٍة, أو ثؿـ أمي, ؾنذا تقؾرت هذه افشوروط جوز فف ذفؽ.  -3

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) ؿقفوووف تعووووػ: والقققدلقؾ: ♦

 .(1)(ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

وم أمحد: إذا تزوج أموًي رّق كصوُػف, ؾولوٓده جلؽقكوقن أن احلّر ـام ؿول اإلم والعؾة مـ الـفل: ♦

 أرؿوء: تبعًو ٕمفؿ.

فؽـ فق أكف اصسط ظذ شوقد إمي أن ـؾ مو وفدتف زوجتف إمي مـ أوٍٓد ؾفؿ أحورار: موح 

 «.ٓ أظؾؿ ؾقف خالؾوً »ذفؽ, وجلؽقكقن أحرارًا هبذا افشورط, ؿول ابـ ادـذر: 

كوهوو: ٕن ات ذـور افشووروط يف أجلوي, ومل جلؼقود بؽوقن ومع هذا ٓ تسؼط افشوروط افتول ذـر

 .(2)أوٓده جلؽقكقن أرؿوء, ؾقبؼك احلؽؿ وفق زافً افعؾي ادستـبطي

 (.  وٓ َيـْؽُِح ظبٌد َشقَِّدَتفققلف: )

 افعبد فقس فف أن جلـؽح شوقدتف, وٓ أن جلطلهو, بنمجوع افعؾامء.

 والدلقؾ: ♦

ھ ے ) أفووقس ات جلؼووقل:»ؾ هلووو, ؾؼوفووً: مووو روي أن اموورأة تزوجووً ظبوودهو ؾؼقوو -1

ًْ إػ ظؿور (3)(ے ؾجؾودهو موئوي جؾودة, وؿوول: أجلوام امورأة  , ؾفق مؾوؽ جلؿقـول, ؾُرؾَِعو

 .(1)تزوجً ظبدهو, أو تزوجً بغر ويل, ؾفل بؿـزفي افزاكقي

                                 
 (.25افـسوء, أجلي ) (1)

 (.5/456« )إظالم ادقؿعغ»اكظر:  (2)

 (.36افـسوء, أجلي ) (3)
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وٕن أحؽوم افـؽوح تتـو  مع أحؽوم ادِؾؽ, ؾؽؾ مـفام جلؼتضول أن جلؽقن افطر  إخور  -2

 ف, ؾوفزوج فف افؼقامي ظذ زوجتف, وافسوقدة هلو افتصور  يف رؿقؼفو, ؾتتعورض. يف حؽؿ

 وٕن مؼتضوك افزوجقي افؼقامي فؾرجؾ, وهذا جلتـو  مع ذل افرق.

 ؾنن أرادت أن تتزوجف ؾن و تعتؼف, ثؿ تتزوجف.

 (.  وٓ َشقٌِّد َأَمَتفققلف: )

ظؼود كؽووح, وإكوام أن جلطلهوو بؿؾوؽ  ـذفؽ فقس فؾسوقد أن جلـؽح أمتف, بؿعـك أن جلعؼد ظؾقفو

 افقؿغ.

ؾنن أراد افسوقد أن تؽقن جورجلتف زوجي فف, ؾنكف جلعتؼفو, ثؿ جلتزوجفو, ـوام ؾعوؾ افـبول ^ موع 

 مػقي, حقٌ أظتؼفو وتزوجفو, وجعؾ ظتؼفو مداؿفو.

ُجققُؾ َتُؽقققُن »مرؾقظووًو:  وظووـ أيب مقشوووك : الرَّ َتْغِ َلققُف إََمققُة، َثاَلَثققٌة ُيْمَتققْقَن َأْجققَرُهْؿ َمققرَّ

ُجَفا، َفَؾُف َأْج  ا، ُثؿَّ ُيْعتُِؼَفا َفَقَتَزوَّ ـُ َأَدهَبَ ا َفُقْحِس هُبَ ـُ َتْعؾِقَؿَفا، َوُيَمدِّ ُؿَفا، َفُقْحِس  .(2)«...َرانِ َفُقَعؾِّ

 (.  ولؾُحرِّ كِؽاُح َأَمِة أبقفققلف: )

ط افسووبؼي  وقاز كؽووح جيقز فؾحّر أن جلـؽح أمي أبقف, بلن جلعؼد ظؾقفو إذا تقؾرت ؾقوف افشوورو

 إمي, وـذا أمي أخقف, وشوئر ؿرابوتف.

 أكف ٓ مؾؽ فف ؾقفو وٓ صبفي مؾؽ, ؾؽون ـوٕجـبل.والعؾة:  ♦

 :بام إذا مل جلؽوـ إب ؿود جومعفوو, ؾونن ـوون ؿود جومعفوو ؾوال حتوؾ فالبوـ: ٕ وو  يؼقد هذا

 .(3)(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) تؽقن ممو كؽح أبقه:

                                
وابـ أيب صقبي يف  -(7/256ومـ ضرجلؼف افبقفؼل يف افؽزى )- (713أخرجف شعقد بـ مـصقر يف افســ ) (1) 

 .(28765ادصـػ )

 (.154(, ومسؾؿ )3511أخرجف افبخوري ) (2)

 (.22افـسوء, أجلي ) (3)
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 (.  ابـِفدوَن َأَمِة ققلف: )

 ٓ جلصح فهب كؽوح أمي ابـف.

َأْكقَت »أن فوف ؾقفوو صوبفي مؾوؽ, ؾفوق فوف افتؿؾوؽ موـ موول وفوده, ـوام يف احلودجلٌ: والعؾة:  ♦

َبِقققؽ ِٕ , ؾلمووي ابـووف بؿـزفووي أمتووف, ؾوونذا أرادهووو ؾنكووف جلتؿؾؽفووو, ثووؿ جلطلهووو, أو جلعتؼفووو, (1)«َوَماُلققؽ 

 وجلتزوجفو.

وهل فقسوً زوجوي,  ,(2)(ڤ ڤ ڤ) ف: فؼقفف:أكف ٓ حيؾ فف وطء جورجلي ابـ واظؾؿ: •

 وٓ مؾؽ جلؿغ توم فف, وٕن ابـف حيؾ فف وضمهو, وٓ جلؿؽـ أن حتؾ فرجؾغ.

 ؾنن وض فو ؾال حّد ظؾقف.

ةِ كِؽاُح ظبِد َوَلِدهاققلف: )  (.  ولقس لؾُحرَّ

 فقس فؾؿرأة احلرة أن تتزوج ظبد وفدهو.

 َر اكػسخ افـؽوح.أكف إذا مؾؽ وفد أحد افزوجِغ إخ والعؾة: ♦

، أو ُمؽاَتُبُف القزوَج أخقَر، أو بعَضقف، اْكَػَسقَخ ققلف: ) وإن اصسى أحُد الزوجِغ، أو َوَلُده احلرُّ

 (.  كِؽاُحفم

 :يف هذه اْلؿؾة ثالث مسائؾ 

 , ؾنن ظؼد افـؽوح جلبطؾ. وإذا مؾؽ أحد افزوجغ أخر, إمو بشوراء أو إرث أو ؽر  إوػ:

 مؾؽ افقؿغ أؿقى مـ افـؽوح, ؾقزجلؾف. أنوالعؾة:  ♦

حرة اصست زوجفو افعبود, أو حوّر اصوسى زوجتوف إموي, أو افوزوج احلور ورث  مثال ذلؽ:

 بعضفو, ؾقـػسخ افعؼد, وتؽقن مؾؽًو فف.

                                 
(, ومحح إشـوده, ابـ افؼطون, وافبقموري, وإفبوين يف اإلرواء 2292بـ موجف )(, وا6952أخرجف أمحد ) (1)

(838.) 

 (.6ادممـقن, أجلي ) (2)
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 إذا اصسى وفد أحد افزوجغ افزوج أخر, أو اصسى بعضف: ؾنن افعؼد جلبطؾ. الثاكقة:

 إذا مؾؽ زوج أمف اكػسخ افـؽوح.وهذا مبـل ظذ مو تؼدم: أكف 

 امرأة تزوجً رؿقؼًو, ثؿ اصسى ابـفو زوج أمف. مثالف:

أو مؽوتبووف: إذا اصووسى ادؽوتووى ٕحوود افووزوجغ أو فقفوود و افووزوج أخوور اكػسووخ  الثالثققة:

 افـؽوح. 

رجؾ فف مؽوتى, وفف زوجي أمي, ؾجوء ادؽوتى واصوسى افزوجوي, ؾونن افعؼود جلـػسوخ  مثالف:

 وقد فؾؿؽوتى.ظذ افس

أن ادؽوتوى جلؿؾوؽ تعجقوز كػسوف, وهوق ظبوٌد موو بؼول ظؾقوف درهوؿ, ؾصوورت هوذه  والعؾة: ♦

 افزوجي يف مؾؽ شوقد ادؽوتى وهق زوجفو.

   (.وَمـ َحُرَم َوْضُمها بَعْؼٍد َحُرَم بِِؿْؾِؽ يؿغٍ ققلف: )

وجلودخؾ يف , مـ حُرَم وضمها بعؼٍد حقُرم وضمهقا بؿؾقؽ يؿقغهذا ووبط ذـره ادمفػ وهق: 

 فؿـفا: هذا مقر: 

ُأخوً افزوجوي حيوورم وضمهوو بعؼووٍد, ؾقحورم بؿؾوؽ افقؿووغ, وـوذا ظؿتفووو وخوفتفوو, افزاكقووي, 

 ادحرمي, ادعتدة, ادطؾؼي ثالثًو, وؽر ذفؽ.

 أن افـؽوح إذا حرم فؽقكف ضرجلؼًو إػ افقطء: ؾهن حيرم افقطء مـ بوب أوػ. والعؾة: ♦

 و, فؽـ ٓ جيقز وضمهو حتك جلزول افسبى.ؾقجقز فف صوراؤه وظذ هذا: •

 ؾودعتدة بـفوجلي ظد و, وادحرمي بوكتفوء إحرامفو, وأخً زوجتف مو دامً زوجتف معف.

 (.  إٓ َأَمًة كِتابقَّةً ققلف: )

إمي افؽتوبقي: ؾال جيقز وضمهو بوفعؼد, حقٌ شبؼ أكف جيوقز توزوج إموي  يستثـك ما شبؼ: •

 وضمهو بؿؾؽ افقؿغ. بشورط اإلشالم, فؽـ جلبوح
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 .(1)أمو إمي افقثـقي, أو ادجقشوقي, ؾال جيقز وضمهو بؿؾؽ افقؿغ -

َمٍة يف َظؼٍد َصحَّ فقَؿـ ََتِؾُّ ققلف: ) ؾٍة وُُمَرَّ  (. وَمـ مَجََع بَغ ُُمَؾَّ

إذا مجع يف ظؼد واحد بغ مـ حتؾ فف ومـ حترم, ؾنكف جلصح افعؼد ؾقؿـ حتّؾ, وٓ جلصح ؾقؿـ 

 ٓحتؾ.

 ظؼد ظذ امرأتغ: إحدا و فقسً ذات زوج, وإخرى مزّوجي. مثالف:

 أو ظؼد ظذ امرأتغ: إحدا و ورمي, وإخرى حالل فقسً ورمي. -

 أو ظؼد ظذ امرأتغ: إحدا و مطؾؼي معتدة, وإخرى فقسً ذات ظدة. -

 ؾقصح ؾقؿـ حتؾ, بخال  إخرى.

ـووع مووـ مووحتف, وأخوور افووذي ٓ حيووؾ وجووقده افعؼوود أخوور ٓ جلقجوود مووو جلؿ والعؾققة: أن ♦

 ـعدمف, ؾؾؿ جلمثر, وإمؾ محي افعؼد, إٓ مو دل افدفقؾ افشورظل ظذ حترجلؿف, وبطالكف.

أموو فوق ـوون افعؼود ظوذ اثـتوغ ٓ جلصوح ا ؿوع بقوـفام: ـولختغ, أو بـوً وخوفتفوو ؾقبطوؾ يف 

  جلصح ـقكف ظذ آثـتغ.آثـتغ: ٕكف ٓ مزجلي إلحدا و ظذ إخرى حتك كبؼقفو, وٓ

ِ َأْمِرهققلف: )  (.  وٓ َيِصحُّ كِؽاُح ُخـَْثك ُمْشؽٍِؾ قبَؾ َتَبغُّ

 افذي فف آفي ذـر, وآفي أك ك, ومل جلتبغ أمره أذـر أم أك ك. اخلـثك ادشؽؾ:

 ؾقؼقل: ٓ جلصح كؽوحف حتك جلتبغ أمره.

س, وموـ صووروط افـؽووح: وجوقد أكوف ربوام زّوجوف امورأًة ؾقتوبـ أ وو أك وك, وافعؽووالعؾة:  ♦

 زوجغ: ذـر, وأك ك.

:أن ادحرموت إػ أمٍد كقظون: اخلالصة 

: وووبطف: ـوؾ امورأتغ فوق ـوكوً إحودا و ذـورًا, وإخورى أك وك ُمرمات ٕجؾ اْلؿع( 1

 حرم كؽوحف هلو بؼرابي: ـوفعؿي, واخلوفي.

                                 
 افؼقل اف وين: أكف جيقز وضمهو بؿؾؽ افقؿغ: ـتوبقًي, أو جمقشوقي, أو وثـقي: واختوره: ابـ تقؿقي, وافع قؿغ. (1)
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 :وهـ مو جلع ,ُمرمات بسبب  ر اْلؿع( 2

 ادحرمي حتك حتؾ. -2 أة مـ ؽره.ادعتدة, وادستز -1

 مطؾؼتف ثالثًو حتك تـؽح ؽره, وجلطلهو. -4 افزاكقي حتك تتقب. -3

 وادسؾؿ فؾؽوؾرة ؽر افؽتوبقي. -6كؽوح افؽوؾر ادسؾؿي.  -5

 كؽوح احلر فهمي ادسؾؿي إٓ بشوروط. -7

 كؽوح افسوقد ََٕمتِف. -9كؽوح افعبد فسوقدتف.  -8

 كؽوح اخلـ ك ادشؽؾ. -11د وفدهو. كؽوح احلرة فعب -15
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 :قال ادملػ

هِتا، أو أن ٓ َيَتَسقققَرَضْت َضققالَق َضقققإذا َصقق] ِرَجفققا مققـ قرَّ َج ظؾقفققا، أو ٓ ُفْ ى، أو أن ٓ َيَتققَزوَّ رَّ

، فقنن َخالَػقف فؾفقا اْلَػْسقُخ. وإذا  َرَضْت َكؼدًا ُمَعقَّـًا، أو زيقادةً قداِرها، أو َبَؾِدها، أو َص  يف َمْفِرهقا: َصقحَّ

َل  م َمْفقٌر، َصق َجف أَخُر َولِقََّتف، فَػَعاَل وٓ َمْفَر: َبَطَؾ الـِّؽاحاِن، فنن ُشؿِّ َجف َولِقََّتف ظذ أن ُيَزوِّ . َزوَّ حَّ

َجفا بَش  َؼفقا، أو كققاقوإن َتَزوَّ ِل َضؾَّ َؾفقا لقََّوَّ ََ قه بقال َصقْرِط أكف متقك َحؾَّ ْجُتقؽ إذا جقا ْرٍط، أو ققاَل: َزوَّ

ةٍ: َبَطَؾ الؽؾُّ  َتف بُِؿدَّ ْؼفا، أو َوقَّ ََ َ ٌد فَطؾِّ فا، أو إذا جا  .[رأُس الشفِر، أو إن َرِضَقْت ُأمُّ

 هذا الباب ذكر فقف ادصـػ أمريـ:* 

 افشوروط افتل جلشسضفو أحد افزوجغ ظذ أخر. -1

 عققب يف افـؽوح, ومو ٓ جل بً.مو جل بً بف اخلقور مـ اف -2

وإكام ؿرن بغ افشوروط, وافعققب: ٕن مؼتضوك افعؼد ادطؾؼ: افسالمي موـ افعقوقب, ؾؽوون 

 افعؼد بؿطؾؼ ظؼده صورط افسالمي مـ افعققب, ؾقجقد ظقى ـلكف إخالل بشورط.

 افشوروط يف افـؽوح. أوًٓ:

 افعالمي. تعريػفا لغة:

 ٔخر يف افعؼد موفف ؾقف مـػعي.إفزام أحد افزوجغ ا اصطالحًا:

 تؽقن يف مؾى افعؼد, أو ؿبؾف, ٓ بعده. ُمؾ الشقروط يف العؼد:

ؿوول افوقيل: أزوجوؽ ابـتول بشوورط أن تسوؽـ ظـودي واتػؼوو, ثوؿ بعود  مثال الشقرط السابؼ:

 جلقمغ تؿ افعؼد.

 ظـد افعؼد أمذ ـؾ واحد صوروضًو. مثال الشقرط ادؼارن لؾعؼد:

 ـؽوح ؿسامن:افشوروط يف اف 

 صوروط محقحي. -2صوروط ؾوشدة.  -1
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 :افشوروط افصحقحي كقظون 

 مثالقف: مو جلؼتضوقف افعؼد: ؾفذه ٓ جلذـرهو افـوس: ٕ و طوهرة, ؾذـرهو موـ بووب افتلـقود. -أ

 اصساط تسؾقؿ افزوجي إفقف, ونؽقـف مـ آشتؿتوع هبو, وكحق ذفؽ.

 : ؾفذا هق افذي تؽؾؿ ؾقف افعؾامء.صورط ادـػعي افذي ٓ جلتـو  مع افعؼد -ب

 أن جلشسط أن تؽقن بؽرًا, أو ضقجلؾي, أو أن تسوؾر معف إػ بؾده, وكحقه. مثالف:

 .(1)«ادُْسؾُِؿقَن َظَذ صقروضِِفؿْ » وإمؾ يف افشوروط: افصحي: حلدجلٌ:

 ماحؽؿ القفاَ هبذا الـقع مـ الشقروط يف الـؽاح؟ 

 :يف افـؽوح ٓ جيى افقؾوء هبو, وإكام جلسـ, وجيى يف ؽور  أن افشوروط ادشفقر مـ ادذهب

 .  (2)افـؽوح

رط ٓزم يف ظؼوٍد, ؾونذا و: ٕكف صوذلؽرط ؾنن فؾزوجي حؼ افػسخ: وومتك مل جلِػ افزوج بوفش

 رط ثبً هلو حؼ افػسخ. وؾوت افش

هِتاقَرَضْت َضالَق َض قإذا َص ققلف: )    (.رَّ

 بدأ بذـر بعض افشوروط افصحقحي.

 إذا اصسضً ادرأة ظذ زوجفو ظـد افعؼد أن جلطؾؼ وور و.فؿـفا: 

 .(3)ؾقؼقل: جلصح هذا افشورط: ٕكف ٓ جلـويف افعؼد, وهلو ؾقف ؾوئدة

                                 
 (.6714(, ومححف إفبوين يف محقح ا ومع )2359تدرك )(, واحلوـؿ يف ادس3594أخرجف أبق داود ) (1)

افؼقل اف وين: أن افشوروط يف افـؽوح جيى افقؾوء هبو, بؾ هل آـد مـ ؽرهو, واختوره: ابـ تقؿقي, وابـ افؼقؿ,  (2)

 وافع قؿغ.

ضالق أختفو: فتؽػل مو يف ٓ تسلل ادرأة »افؼقل اف وين يف ادذهى: أكف صورط بوضؾ: ٕكف خموفػ حلدجلٌ أيب هرجلرة:  (3)

متػؼ ظؾقف, وافـفل جلؼتضول ؾسود ادـفل «  ك رشقل ات أن تشسط ادرأة ضالق أختفو»فػظ:  ويف«. محػتفو

 ظـف, ودو يف ذفؽ مـ افظؾؿ وافعدوان, ؾحؼ افزوجي شوبؼ, واختوره: ابـ ؿدامي, وافع قؿغ.
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ىقأو أن ٓ َيَتَس ققلف: )    (.رَّ

 فق ؿوفً: أصسُط أن ٓ تتسورى ظع بلمي, ؾفق صورط محقح.

 ؾقف إووراٌر بلحد. أن افتسوري حؼ فؾزوج, وؿد روول بنشؼوضف, وفقسوالعؾة:  ♦

َج ظؾقفاققلف: )    (.أو أن ٓ َيَتَزوَّ

 فق ؿوفً: أصسط أن ٓ تتزوج ظع زوجي أخرى, ؾقصح.

رط اظتوداٌء, وأن حؼ افتعدد فؾزوج, وؿد روول هوق بنشوؼوضف, وفوقس يف هوذا افشووالعؾة:  ♦

 وطؾٌؿ ٕحد.

ِرَجفا مـ داِرها، أو َبَؾِدهاققلف: )  (.  أو ٓ ُفْ

ورط أن أبؼوك يف بقتوول, أو بقووً وافودي, أو أن أبؼووك يف بؾوودي, وٓ تسوووؾر يب, فوق ؿوفووً: بشوو

 ؾقصح: دو شبؼ ذـره مـ افتعؾقؾ.

   (.َرَضْت َكؼدًا ُمَعقَّـاً قأو َص ققلف: )

 فق ؿوفً: أصسط أن جلؽقن مفري رجلوٓت, أو دوٓرات, ؾقصح.

   (.أو زيادًة يف َمْفِرها: َصحَّ ققلف: )

مفوري موئووي أفووػ, وافعؿووؾ ظوذ أن مفوور م ؾفووو ظشووورة آٓ ,  فوق ؿوفووً: أصووسط أن جلؽووقن

 وروول افزوج ؾقصح, ؾؽؾ هذه افشوروط جوئزة, ومحقحي. 

 : أن ؾقفو ؾوئدة, واصساضفو ٓ جلـويف افعؼد.والعؾة

   (.فنن َخالَػف فؾفا اْلَػْسُخ ققلف: )

 :و مل توورَض أكوف إذا خووفػ افووزوج افشوورط ؾؾؾزوجوي افػسوخ, مو فائقدة الشققرط يف الـؽقاح 

 بنشؼوط افشورط, ؾحقـفو جل بً افعؼد: فقجقد افرووك مـفو.

 ودلقؾ الرضقك: ♦

 : بلن تتؾػظ بل و رووقً بنشؼوط افشورط, وظدم افقؾوء بف.إما بالؼقل -1
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بلن نؽـف ادرأة مـ كػسفو: ؾنكوف دفقوؾ ظوذ افروووك, إٓ إن مؽـتوف فتـظور يف  بالػعؾ: وإما -2

 سؼط احلؼ.أمرهو, وتستشور, ؾال جل

 أمو افزوج ؾبوفقطء جلسؼط اخلقور فف: ٕكف جلدل ظذ رؽبتف ؾقفو.

َجف أَخُر َولِقََّتف، فَػَعاَل وٓ َمْفَر: َبَطَؾ الـِّؽاحانِ ققلف: ) َجف َولِقََّتف ظذ أن ُيَزوِّ    (.وإذا َزوَّ

:صورع أن يف بقون افشوروط افػوشدة, وهل كقظون 

 صوروط ؾوشدة مػسدة فؾعؼد. -1

 صوروط ؾوشدة ٓ تػسد افعؼد. -2

 وبدأ بوفشوروط افػوشدة ادػسدة فؾعؼد, وذـر:

 كؽوح افشغور.  أوًٓ:

أي: خوفقوي -: مـ اخلؾق, جلؼول: وطقػي صووؽرة, وبؾودة صووؽرة -بؽسور افشوغ- والشغار لغة

 , شؿل بف: خلؾقه ظـ افصداق.-ظـ إكقس

َج افقيُل مقفقتف مـ صخص ظذ  رظًا:قص  أن جلزوجف أخر مقفقتف, وٓ مفر بقـفام.أن جلزوي

 إمو بـتف, أو أختف, أو أمف: ٕن فف ظؾقفو وٓجلي.  مقلقتف:

َغارِ » :حدجلٌ ابـ ظؿر  والدلقؾ:♦ ـِ الشِّ  .(1)«ََنَك َرُشقُل اهللِ ^ َظ

 تقفر أمريـ:: ادذهى مـ ادشفقر يف افشغور وووبط •

 خر وفقتف.بلن جلزوجف وفقتف ظذ أن جلزوجف أ الشقرط: -1

 بؾ مداق هذه زواج هذه. أن ٓ يؽقن فقف مفر: -2

وافشوغور: أن », حقوٌ ؿوول: -وهوق راوي احلودجلٌ-تػسور ابوـ ظؿور فؾشوغور  ويشفد  ذا:

 «.جلزوج افرجؾ ابـتف ظذ أن جلزوجف أخر ابـتف, وفقس بقـفام مداق

ـوؾ واحودة ـوذا, أو ؾنن شؿك هلو مفرًا, ـام فق ؿول: زوجتؽ ابـتل, وتزوجـول بـتوؽ, ومفور 

                                 
 (.1415(, ومسؾؿ )5112أخرجف افبخوري ) (1)
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 مفر هذه ـذا وهذه ـذا: ؾنكف جلصح.

 :جيقز كؽوح افشغور, بوإلمجوع. حؽؿ كؽاح الشغار ٓ 

 أكف إذا وؿع اصساضف يف افعؼد ؾفق صورط مػسد فؾعؼد. وادذهب:

 أن افـبل ^  ك ظـف بذاتف, وافـفل جلؼتضول افػسود. :والدلقؾ ♦

َل  م َمْفٌر، َصحَّ ققلف: )    (.فنن ُشؿِّ

 , ؾقصح افـؽوحون.مستؼٌؾ  مفرٌ إذا ُشؿل فؽؾ واحدة مـ افزوجتغ 

 أكف خرج هبذا ظـ حّد افشغور, وتعرجلػف.والعؾة:  ♦

َجفا بَش ققلف: ) َؼفاقوإن َتَزوَّ ِل َضؾَّ َؾفا لََّوَّ  (.  ْرِط أكف متك َحؾَّ

 كؽوح افتحؾقؾ. الثاين مـ الشقروط الػاشدة ادػسدة لؾعؼد:

 :والتحؾقؾ لف صقر 

أن جلؽقن هـوك صورٌط مـ ِؿَبِؾ افزوج, أو افقيل, أو افزوجي أكوف حيؾؾفوو ؾؼوط: ـولن جلؼوول:  -1

 بشورط أن جلؽقن هذا افـؽوح ممؿتًو فتحؾقؾفو ثؿ تطؾؼ, ؾفذا صورط ؾوشد, وهق كؽوح بوضؾ.

  (.ْرطٍ قأو كقاه بال َص ققلف: )

رأة: فؽول حيؾؾفووو أو كوقاه بوال صوورط: أي ٓ جلؽوقن هـووك صوورط, فؽوـ افوزوج توزوج ادو -2

 فزوجفو, ؾفذا مـ كؽوح افتحؾقؾ: ٕكف كقى افتحؾقؾ بؼؾبف, وفق مل جلشورضف يف افعؼد.

وؿد ش ؾ ابـ ظؿر ظـ رجٍؾ ضؾؼ امرأتف ؾـؽحفو أخقه: فقحؾفو فوف موـ ؽور مومامرة, ؾؼوول: 

َّٓ كَِؽاح َرْ َبة، ُكـَّا كعد َهَذا ِشَػاحًا َظَذ ظفد َرُشقل اهلل » ، إِ َٓ»^(1). 

 أمو إن ـوكً افـقي مـ افقيل, أو افزوجي أكف متك حؾؾفو فزوجفو ؾن و تسعك فتطؾقؼ كػسفو. 

أن هذا ٓ جلؽقن مـ افتحؾقؾ, ؾـقي افزوجي أو افقيل ؽر ممثرة, إكام تمثر ؾقف كقي موـ  فادذهب:

                                 
(, وؿول احلوـؿ: هذا محقح اإلشـود, 3/65(, وظـف افبقفؼل يف افؽزى )2856« )ادستدرك»احلوـؿ يف أخرجف  (1)

 (.1898ومل شرجوه, ومححف إفبوين يف اإلرواء )
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 «.مـ ٓ ُؾْرَؿَي بقده, ٓ أثر فـقتف»بقده افطالق: وفذا ؿوفقا: 

فاأو قاَل: َزوَّ ققلف: ) ََ رأُس الشفِر، أو إن َرِضَقْت ُأمُّ  (.ْجُتؽ إذا جا

 اصساط تعؾقؼ افـؽوح.  الثالث مـ الشقروط الػاشدة:

 زّوجتؽ إذا جوءت  وجلي افسـي, أو إن رووقً أمفو. وصقرتف:

 .(1)أن ظؼد افـؽوح ٓ جلصح تعؾقؼف, بؾ ٓ بد أن جلؽقن مـجزاً  فادذهب:

ؼْ ققلف: ) ََ َ ٌد فَطؾِّ ةٍ: َبَطَؾ الؽؾُّ أو إذا جا َتف بُِؿدَّ  (.فا، أو َوقَّ

 اصساط تقؿقً افـؽوح, وهق كؽوح ادتعي.  الرابع مـ الشقروط الػاشدة ادػسدة لؾعؼد:

زوجتووؽ دوودة صووفر, أو إػ رأس  مققثاًل:أن جلتووزوج, وحيوودد افـؽوووح بؿوودة, ؾقؼووقل  وصقققرتف:

في: ـؼقل: إػ أن كـتؼؾ موـ افبؾود, وٓ افسـي, ؾفذا كؽوح متعي, شقاء أـوكً اددة معؾقمي, أو جمفق

 جلدري متك جلـتؼؾ.

 ٕكف جلتزوجفو: فقتؿتع هبو إػ أجؾ.شؿل بذلؽ: 

 وهق كؽوح ورم, وبوضؾ.

 ويدل لذلؽ أدلة مـفا: ♦

قَة، ُثقؿَّ مَلْ اْلقؿُ َأَمَرَكا َرُشقُل اهللِ ^بِ » :حدجلٌ شزة ا فـل  ْتَعِة َظاَم اْلَػْتِح، ِحَغ َدَخْؾـَا َمؽَّ

 .(2)«َكْخُرْج ِمـَْفا َحتَّك ََنَاَكا َظـَْفا

 وٕكف ٓ حيصؾ بف مؼومد افـؽوح مـ افتؽوثر, وؽر ذفؽ.

 

 

 

                                 
 افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أن تعؾقؼ افعؼقد ومـفو: ظؼد افـؽوح جلصح, واختوره: ابـ تقؿقي, وابـ افؼقؿ. (1)

 (.1456أخرجف مسؾؿ ) (2)
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 لااااافص

 :قال ادملػ 

هِتا، أو أكثقَر، أو َصققَرَط أن ٓ َمْفَر  ا، أو ٓ َكَػَؼَة، أو أن َيْؼِسَؿ  ا َأَقؾَّ ِمـ َض قوإن َص ] َرَط فققف قرَّ

ََ باْلقَؿْفِر يف وقِت كقذا وإٓ فقال كِؽقاَح بققـَفم: َبَطقَؾ الشقِخقارًا، أو إ ْرُط، وَصقحَّ الـِّؽقاُح. وإن قن جا

َرَضفا بِْؽقرًا، أو مجقؾقًة، أو َكسققَبًة، أو ُكِػقَل َظْققٌب ٓ َيـػِسقُخ بقف قَرَضفا ُمسؾؿًة، فباَكْت كِتابقًَّة، أو َصققَص 

َت ظبدٍ  الـِّؽاُح، فَباَكْت بِخالفِف: فؾف اْلَػْسُخ. ، فال ِخقاَر  ا، بؾ ََتْ  .[وإن َظَتَؼْت َتَت ُحرو

: موو جلؽوقن ؾوشودًا يف كػسوف, قهذا افػصؾ ظؼده: فبقون افـقع اف وين مـ افشوروط افػوشدة, وه

 وذكر يف هذا مجؾة مـ الشقروط:وٓ جُلػِسُد افعؼد, 

   (.َرَط أن ٓ َمْفَر  اقوإن َص ققلف: )

مفر فؾزوجي ؾفذا صورط ؾوشد, فؽـف ٓ جلػسد افعؼود, وجلؽوقن هلوو ( إذا اصسط افزوج أكف ٓ 1

 مفر اد ؾ.

 أن هذا افشورط جلـويف مؼتضوك افعؼد: إذ مؼتضوه وجقد ادفر. والعؾة:  ♦

وٕ و تتضؿـ إشؼوط حؼقق  ى بوفعؼد ؿبوؾ اكعؼووده, ؾؾوؿ جلصوح: ـوام فوق أشوؼط افشوػقع 

 صػعتف ؿبؾ افبقع. 

ن هوذه افشووروط تعوقد إػ معـوك زائود يف افعؼود, ٓ جلشوسط ؾلمو افعؼد يف كػسف ؾصوحقح: ٕ

 ذـره, وٓ جلضور ا فؾ بف, ؾؾؿ جلبطؾف.

 وٕن افـؽوح جلصح مع ا فؾ بوفعقض, ؾجوز أن جلـعؼد بوفعؼد افػوشد.

 ؾنن شؽً ظـ ادفر, ومل جلذـر, ؾتزوجفو, أو مل جلػرض هلو: ؾقصح, وهلو مفر اد ؾ.

   (.أو ٓ َكَػَؼةَ ققلف: )

 ا اصسط أكف ٓ جلـػؼ ظؾقفو, ورووقً هل هبذا افشورط.( إذ2

 ؾقؼقل: إن هذا صورط ؾوشد, فؽـف ؽر مػسد فؾعؼد.
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 مو شبؼ مـ ـقكف جلـويف مؼتضوك افعؼد, ؾؿؼتضوك افعؼد اإلكػوق. والعؾة: ♦

هِتا، أو أكثرَ قأو أن َيْؼِسَؿ  ا َأَقؾَّ ِمـ َض ققلف: )    (.رَّ

 وفضور و أـ ر مـ ذفؽ, ؾفذا صورط ؾوشد يف كػسف.( إذا اصسط أن جلؽقن هلو جلقم, 3

 أن مؼتضوك ظؼد افزواج: وجقب افعدل, وهذا افشورط ؿوئؿ ظذ ا قر. والعؾة:  ♦

: ٕكف جلعقد إػ معـك زائد يف افعؼد, وهق ظدد أجلوم افؼسؿ هلوو, وذلؽوفؽـف ؽر مػسد فؾعؼد: 

 ٓ جلشسط ذـره, وٓ جلضور ا فؾ بف.

   (.فقف ِخقاراً  َرطَ قأو َص ققلف: )

( إذا صورضً افزوجي اخلقور ظذ زوجفو, أو صورط افزوُج اخلقور ظذ زوجتف, ؾفوذا صوورط 4

 ؾوشد, ؽر مػسد فؾعؼد.

 ؿوفً افزوجي: أتزوج بشورط أن يل اخلقور ددة صفر. مثالف:

 أن افـؽوح ظؼد ٓزم, وإثبوت اخلقور جلـويف افؾزوم يف افعؼد. والعؾة: ♦

   (.ْرُط، وَصحَّ الـِّؽاُح قََ باْلقَؿْفِر يف وقِت كذا وإٓ فال كِؽاَح بقـَفم: َبَطَؾ الشأو إن جاققلف: )

, ؾقؼوقل: فغوو( إذا اصسضً افزوجي أن جلليت بودفر يف وؿوً ـوذا, وإن ختؾوػ بطوؾ افعؼود و5

 هذا صورط ؾوشد. 

 أكف جلشبف اخلقور, وٓ خقور يف افـؽوح, بؾ هق ٓزم بؿجرد افعؼد.والعؾة:  ♦

 : هذه تعقد فؾشوروط اخلؿسي افسوبؼي. وصح الـؽاح, بطؾ الشقرطوؿقفف: 

   (.َرَضفا ُمسؾؿًة، فباَكْت كِتابقَّةً قوإن َص ققلف: )

إذا اصوسط أن تؽووقن افزوجووي مسووؾؿي, أو ؿووول افووقيل: زوجتوؽ هووذه ادسووؾؿي, ثووؿ تبووغ أ ووو 

 ـتوبقي, وفقسً مسؾؿي, ؾؾف افػسخ.

 سؾؿي, ؾنذا تبغ خال  ذفؽ ؾؾف افػسخ: دخوفػي افشورط.أكف اصسط أن تؽقن موالعؾة:  ♦
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   (.َرَضفا بِْؽرًا، أو مجقؾًة، أو َكسقَبةً قأو َص ققلف: )

إذا صورط أن تؽقن افزوجي بؽرًا, أو أن تؽقن مجقؾي, أو تؽوقن كسووقبي, ؾتبوغ خوال  ذفوؽ, 

 ؾؾف افػسخ.

 افػسخ مـ ظدمف. رط ختؾػ, وؾقات افشورط جيعؾ فف اخلقور يفوأن افش والعؾة: ♦

   (.أو ُكِػَل َظْقٌب ٓ َيـػِسُخ بف الـِّؽاُح، فَباَكْت بِخالفِف: فؾف اْلَػْسُخ ققلف: )

 إذا صورط كػل ظقى ٓ جلـػسخ بف افـؽوح, ؾتبغ أن افشورط مل جلتحؼؼ, ؾؾف افػسخ.

اصوسط أن ٓ جلؽوقن ؾقفوو صووقى, أو أن تؽووقن شوؾقؿي افـظور, ٓ ووعقػي ؾقوف, ؾبوكووً  مثالقف:

 خال  ذفؽ.ب

 فنن مل يشسط هذا فم حؽؿف؟ 

 :العققب قسمن 

 مو جلـػسخ بف افـؽوح.  -1

 مو ٓ جلـػسخ بف افـؽوح. -2

ؾام جلـػسخ بف افـؽووح ٓ حوجوي إػ اصوساضف: ـولن تؽوقن بصوورة, أو شوؾقؿي ؽور معوؿوي, أو 

اهو موـ افعقوقب كوضؼي ؽر بؽامء, ؾفذه ظققب إذا وجدت جوز افػسخ, وفق مل توذـر, وأموو موو ظود

افقسرة: ـووفعرج افقسور, وادورض افقسور, وكحوق ذفوؽ ؾفوذه ٓ جلـػسوخ هبوو افـؽووح ؾوال بود موـ 

 ذـرهو.

َت ظبدٍ ققلف: ) ، فال ِخقاَر  ا، بؾ ََتْ  (.وإن َظَتَؼْت َتَت ُحرو

   فال َتؾق مـ حالتغ:* إمي إذا ظتؼً وهل متزوجي, 

 بغ افبؼوء معف, أو افػسخ.ؾؾفو اخلقور,  أن يؽقن زوجفا ظبدًا: -أ

وبوقب ظؾقوف:  ,(1)حدجلٌ ابـ ظبوس يف خز مغقوٌ موع برجلورة أخرجوف افبخووري والدلقؾ: ♦

                                 
 (.5285محقح افبخوري ) (1)
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ًَ افَعْبِد(.   )بوُب ِخَقوِر إََمِي حَتْ

َهققا َرُشقققُل اهللِ ^، َفاْخَتققاَرْت »ؿوفووً:  وحلوودجلٌ ظوئشووي  َ َكققاَن َزْوُجَفققا َظْبققدًا، َفَخرَّ

 .(1)«َكْػَسَفا..

 جلؽقن زوجفو حرًا: ؾال خقور هلو.أن  -ب

, وؿود ورد ظووـ ظوئشووي ؿقهلووو:لأ ووو ـوؾوووالعؾقة:  ♦  ت زوجفوو يف افؽووامل, ؾؽال ووو أن حووري

َها» ْ َها َرُشقُل اهللِ ^ َفاْخَتاَرْت َكْػَسَفا، َوَلْق َكاَن ُحّرًا مَلْ ُفَرِّ َ  .  (2)«َوَكاَن َزْوُجَفا َظْبدًا، َفَخرَّ

ح افؾزوم, وٓ ظور ظؾقفو يف بؼوئفو موع حور, بخوال  موو فوق بؼقوً موع وٕن إمؾ يف افـؽو

 رؿقؼ. 

 

 

 

 

                                 
 (, وافؾػظ فف.1554(, ومسؾؿ )2536أخرجف افبخوري ) (1)

 (, وافؾػظ فف.1554(, ومسؾؿ )2536أخرجف افبخوري ) (2)
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 لااااافص

 :قال ادملػ

بقبًا، أو َبِؼَل لف ما ٓ َيَطُل بف: فؾفا الَػْسُخ، وإن َثَبَتْت ِظـَُّتقف بقنقراِره: أو ] َْ وَمـ َوَجَدْت َزْوَجفا 

َؾ شـًة مـذ ََت  َفقْت أكقف َوضَِئفقا بَِبقِّـٍَة ظذ إقراِره: ُأجِّ ََ فقفقا وإٓ فؾفقا الَػْسقُخ. وإن اْظَسَ
اُكِؿف، فنن َوضِ

 .  [فؾقس بِعـٍِّغ، ولق قالْت يف وقٍت: َرِضقُت بف ِظـِّقـًا َشَؼَط ِخقاُرها َأَبداً 

 هذا افػصؾ هق يف بقون افعققب يف افـؽوح, ومو جل بً بف اخلقور مـفو, ومو ٓ جل بً.

 ثة أقسام:العققب يف الـؽاح ثال 

 ظققب خمتصي بوفرجول, وهق مو ذـره يف هذا افػصؾ. -1

 ظققب خمتصي بوفـسوء.  -2

 ظققب مشسـي بقـفام. -3

 أن مو جلػقت بف افغرض مـ أحد افزوجغ ؿسامن:  واظؾؿ: •

 ؾفذا ٓ جلقجى افػسخ. فقات صػة كمل: -1

ؾقوف حورارة, أو شوقء وجد زوجتوف ٓ حتسوـ افطوبخ, أو ؽور حسوـي اخلؾوؼ, أو افوزوج  مثالف:

 خؾؼ, أو ٓ جلؽتى, ؾال ؾسخ: ٕكف ؾقات مػي ـامل يف افـؽوح.

 وافـؼص: افعقى, ؾفذا جل بً ؾقف افػسخ. وجقد صػة كؼص: -2

 , وهل مو شوقذـره هـو, وهبو جل بً افػسخ, وٓ جل بً بغرهو.(1)فؽـ افعققب معدودة

بقبًا، أو َبِؼَل لف ققلف: ) َْ  (.  ما ٓ َيَطُل بف: فؾفا الَػْسُخ وَمـ َوَجَدْت َزْوَجفا 

إذا وجدت ادرأة زوجفو مؼطقع افذـر ـؾف, أو بؼل مـ ذـره موو ٓ جلسوتطقع معوف أن جلطول بوف, 

 ؾؾفو افػسخ.

                                 
وظـد ابـ افؼقؿ: أن افعققب ودودة بحّد, وهق أن ـؾ مرض جلمدي إػ ظدم آشتؿتوع وافـػرة, ؾفق مقجى  (1)

 مراض افتل اشتجدت ومل جلذـرهو افػؼفوء: ـوإلجلدز م اًل.فؾػسخ, وجلدخؾ يف هذا بعض إ
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 أن مـ مؼومد افـؽوح: آشتؿتوع, ومع هذا افعقى ٓ تتؿؽـ مـ ذفؽ.والعؾة:  ♦

َؾ شـًة مـذ ََتاُكِؿف وإن َثَبَتْت ظـَُّتف بنقراِره: أو بَِبقِّـٍَة ظذققلف: )  (.  إقراِره: ُأجِّ

ـّ أي: جلعوسض إذا أراد أن  الُعـّة: ُـّ إذا اظسض: ٕن ذـوره ظو ـّ جَلِع بضؿ افعغ, ملخقذة مـ َظ

 جلق ف.

 ظدم افؼدرة ظذ إتقون افـسوء, مع وجقد أفي. والُعـّة:

 ؼطقع ادذاـر.وهق شتؾػ ظـ ا ّى, مـ جفي أن فف آفي ٓ تـتشور, وأمو ا ّى ؾفق م *

أكوف إذا ثبوً أن افووزوج ِظـّوغ: إموو بوولن جلؼور ظوذ كػسوف بووذفؽ, أو ت بوً ظـتوف ببقـووي,  وادقراد:

أكف جلمجؾ شـي مـ وؿً حتوـؿف إػ افؼووول, ٓ مـ وؿً افدخقل هبو: فقـظور هوؾ توزول  فحؽؿف:

 ُظـتف هبذا يف هذه اددة, أو ٓ.

 والعؾة مـ التحديد بسـة: ♦

, وٓ خمووفػ هلوؿ, وظؾقوف ؽ ظؿر, وظ امن, وابوـ مسوعقد, وادغورة أكف ؿضوك بذف -1

 ؾتقى ؾؼفوء إمصور.

فؽل نر ظؾقف افػصقل إربعي, ؾؼد جلؽوقن تعوذر ظؾقوف افوقطء يف وؿوً احلوّر مو اًل, ؾونذا  -2

 ظرؾـو أكف ِظـّغ. -ومل جلطل-مرت افسـي بػصقهلو 

ََ فقفا وإٓ فؾفا الَػْسُخ ققلف: )
   (.فنن َوضِ

وضئ يف خالل افسـي ؾنن افدظقى أكف ظـغ تسؼط وتـتؼض, وإن اكؼضً ادودة ومل جلطلهوو إن 

 ؾؾفو افػسخ: ٕكف ثبً أكف ِظـّغ.

َفْت أكف َوضَِئفا فؾقس بِعـِّغٍ ققلف: )    (.وإن اْظَسَ

 كف جومعـل يف جلقم مـ إجلوم, وفق ؿبؾ شـقات: ؾؾقس هق بعـغ.إإذا ؿوفً: 

 ة حتك تزول ظؾتف: ٕكف فقس هلو حؼ ضؾى افػسخ.ؾتـتظر ادرأ وظذ هذا:•
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 (.ولق قالْت يف وقٍت: َرِضقُت بف ِظـِّقـًا َشَؼَط ِخقاُرها َأَبداً ققلف: )

فق ؿوفً ادرأة: ؿد روووقً بوف وهوق ظوذ ظّؾتوف, وظـتوف, ؾونن خقورهوو يف افػسوخ ٕجوؾ هوذا 

 افعقى جلسؼط. 

 افعقى, ؾال جلصح هلو ادطوفبي بعد ذفؽ.أن احلؼ هلو, وؿد أشؼطتف ورووقً هبذا والعؾة:  ♦
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 لاااااافص

 :قال ادملػ

ْتققُؼ، والؼققرُن، واْلَعَػققُؾ، والَػْتققُؼ، واشققتطالُق َبققْقٍل، وَكْجققٍق، وُقققروٌح َشقققَّاَلٌة يف َفققْرٍج، ] والرَّ

، وكقُن أحِدمها ُخـَْثك واضحًا، وُجـققنٌ  ٌَ ، وِوجا ، وَشؾ  ٌَ  -ق شقاظةً ولق- وباُشقٌر، وكاصقٌر، وِخصا

وَبَرٌص، وُجذاٌم: ُيْثبُِت بؽقؾِّ واحقٍد مـفقا، الَػْسقَخ، ولقق َحقَدَث بعقَد الَعْؼقِد، أو كقان بقأَخِر َظققٌب 

َل بالعقِب، أو ُوِجَدْت مـف َدٓلُتف مع ِظْؾِؿف: فال ِخقاَر لقف. وٓ َيقتِؿُّ َفْسقُخ أحقِدمها إٓ قِمْثُؾف. وَمـ َرِض 

ك َيْرِجققُع بققف ظققذ الغققارِّ إن ُوِجققَد. اْلقققؿُ فققال َمْفققَر، وبعققَده  ققا  بَِحققاكٍِؿ، فققنن كققان قبققَؾ الققدخقلِ  َسؿَّ

بقبقًا، أو ِظـِّقـقًا مل  َْ َـّ بَِؿِعقٍب، فنن َرِضَقت الؽبرُة  ُج واحدٌة مـف والصغرُة، وادجـقكُة، وإََمُة ٓ ُتَزوَّ

هقا َولِقُّفقا ظقذ ُُتْـَْع، بؾ مقـ ْـققٍن، وْقذوٍم، وَأْبقَرَص. ومتقك َظؾَِؿقت العققَب،  أو َحقَدَث بقف مل َُيِْزْ

 .[َفْسِخف

 هذا افػصؾ هق يف بقون افؼسؿ اف وين, واف وفٌ مـ افعققب افتل جلـػسخ هبو افـؽوح. 

 وبدأ ادصـػ بوفعققب اخلومي بودرأة ؾؼول:

ْتُؼ، والؼرُن، واْلَعَػُؾ، والَػْتُؼ، واشتطالُق َبْقٍل، وَكْجٍق، وُقروٌح َش ققلف: )  (.  قَّاَلٌة يف َفْرٍج والرَّ

 : أن جلؽقن ؾرجفو مسدودًا ٓ جلسؾؽف ذـر مـ أمؾ اخلؾؼي.-بػتح افراء, وافتوء- الَرَتؼ

 حلؿ زائد جلـبً يف افػرج ؾقسده, وهق ظقٌى ضورٌئ ٓ مـ أمؾ اخلؾؼي. الؼرن:

 ورم يف افؾحؿي افتل بغ مسؾؽل ادرأة ؾقضووقؼ مـفوو ؾرجفوو, ؾوال جلودخؾ ؾقوف افوذـر, الَعَػؾ:

 وهق ظقى ضورئ.

 اكخراق مو بغ شبقؾقفو, أو مو بغ خمرج افبقل, وادـل. الػتؼ:

 هذه افعققب إربعي خومي بودرأة, وجل بً هبو خقور افػسخ فؾزوج.

أ و ظقوقب نـوع موـ آشوتؿتوع, وهوق موـ أهوؿ مؼومود افـؽووح, ؾُجِعوؾ فؾوزوج والعؾة:  ♦

 اخلقور يف افػسخ, أو آشتؿرار.
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 (.  الُق َبْقٍل، وَكْجقٍ واشتطققلف: )

 افغوئط. والـجق:وهل افعققب ادشسـي بغ افرجؾ, وادرأة,  هذا مـ الؼسؿ الثالث:

ؾفذا ظقى جل بوً بوف  -وهق مو جلسؿك بسؾس افبقل, أو افغوئط-ؾنذا اشتطؾؼ افبقل, وافغوئط 

 اخلقور فؽؾ مـفام.

   (.وُقروٌح َشقَّاَلٌة يف َفْرٍج ققلف: )

 ة, وهق ظقى جلؿـع فذة افقطء, ؾنذا وجد ؾؾؾزوج افػسخ.هذا ظقى خوص بودرأ

 (.  وباُشقٌر، وكاصقرٌ ققلف: )

 افعققب ادشسـي بغ افزوجغ. هذا مـ الؼسؿ الثالث:

 داءان شرجون بودؼعدة. والباشقر والـاصقر:

 ؾنذا وجدا مـ افزوج, أو مـ افزوجي ؾؾمخر اخلقور يف افػسخ. 

روالعؾة:  ♦  ان, وإن ـوكو ٓ جلؿـعون مـ ـامل آشتؿتوع.أ ام ظقبون جلـػي

ٌَ ققلف: ) ، وِوجا ، وَشؾ  ٌَ    (.وِخصا

 هذه مـ افؼسؿ إول اخلوص بوفرجول.

 ؿطع اخلصوقتغ.  اخلصاَ:

 شّؾ افبقضتغ مـ اخلصوقتغ, وجلبؼك ا ؾدة ؾؼط. السّؾ:

 رّض اخلصوقتغ. القجاَ:

 ؾنذا وجدت يف ذـر ؾؾؾزوجي افػسخ. 

 و ظققب نـع افقطء, أو تضعػف.أ  والعؾة: ♦

 (.  وكقُن أحِدمها ُخـَْثك واضحاً ققلف: )

أن جلؽوقن أحود و خـ وك واووحًو, ٓ مشوؽاًل, ؾفوق ؿود تبوغ أكوف مو اًل  مـ العققب ادشسكة:

ور, ؾؾوف افػسوخ,  امرأة ؾتزوجً رجاًل, ؾقجد افرجوؾ آفوي ذـور, أو وجود هلوو حلقوي: ؾفوذا ظقوى جلـػي
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 افزوج.  وظؽس ذفؽ فق ـون هذا يف

 (.  ولق شاظةً  -وُجـقنٌ ققلف: )

, ؾنن هذا جلعتز ظقبوًو جل بوً بوف افػسوخ, -وفق بسوظي مـ افزمـ- إذا ؾؼد أحُد افزوجغ افعؼؾ

 مـف ؾال جللمـ أن جلعقد فف ذفؽ. ئوفق أكف بر

 (.  وَبَرٌص ققلف: )

: بقووض يف ا ؾود, وؿود جلؽوقن موـ أموؾ اخلؾؼوي, وؿود وهققافوزص:  مـ العققب ادشسكة:

جلؽقن حودثًو, ؾنذا وجد أحُد افزوجغ بؤخر برمًو, ؾفق ظقى جل بوً بوف خقوور افػسوخ: ٕكوف جلـػور 

 افطر  أخر.

 (.  وُجذاٌم: ُيْثبُِت بؽؾِّ واحٍد مـفا، الَػْسَخ ققلف: )

ا ذام: وهوق داٌء تتفوؾوً مـوف إضورا , وجلتدـوؾ افبودن, وهوق ظقوى مـ العققب ادشسكة: 

 «.أـؾي»ظـد افعقام جل بً بف اخلقور, وجلسؿك 

 افغرؽرجلـي, وهق مرض افسؽري يف إضرا  تتدـؾ ثؿ تسؼط. ومثؾف أو هق:

ؾنذا وجد يف أحد افزوجغ ثبً فمخور افػسوخ: ٕكوف ظقوى جلـػور افطور  أخور, وؿود ؿوول 

ـَ إََشدِ » ^: ـَ ادَْجُذوِم، َكَم َتِػرُّ ِم  .(1)«فِرَّ ِم

   (.ولق َحَدَث بعَد الَعْؼدِ ققلف: )

 أي: جل بً اخلقور هبذه افعققب, وفق أ و حدثً بعد ظؼد افـؽوح.

 دّو تؿ ظؼد افـؽوح أموقى افزوج بزص, أو ادرأة برتؼ, وكحقه, ؾق بً اخلقور. مثالف:

 أن افعقى ؿد ُوِجد, وٓ ؾرق بغ ـقكف ؿبؾ افعؼد, أو بعده.والعؾة:  ♦

 (.  أو كان بأَخِر َظقٌب ِمْثُؾفققلف: )

يف ـوؾ  اً , ؾقؽوقن افعقوى مقجوقد-وفق ـوون بوف ظقوٌى م ؾوف -اخلقور فؾطر  أخر أي: جل بً

                                 
 ( مـ حدجلٌ أيب هرجلرة.5757رواه افبخوري ) (1)
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مـفام, ـام فق ـون افرجؾ بف برص, ودو تزوج امرأة تبغ أن هبو برموًو ؾؾوف خقوور افػسوخ, أو ـال وو 

 مور بف شؾس افبقل, ؾؾؽؾ مـفام حؼ افػسخ.

 قى كػسف.أن اإلكسون ؿد جللكػ مـ ظقى ؽره, وٓ جللكػ مـ ظ والعؾة: ♦

 (.  َل بالعقِب، أو ُوِجَدْت مـف َدٓلُتف مع ِظْؾِؿف: فال ِخقاَر لفقوَمـ َرِض ققلف: )

 * أصور ادمفػ إػ مسؼطوت افػسخ بوفعقى, وهل اثـون: 

بلن جلؼقل, أو تؼقل: رووقً بف, أو جلعؾؿ أن افزوجي معقبي ؾقدخؾ هبوو,  الرضقك بالعقب: -1

 وـذا افزوجي.

م ؾ افقطء, بلن جلطلهوو, أو أن نؽـوف هول موـ كػسوفو,  يدل ظذ الرضقك:أن يقجد مـف ما  -2

 ؾفذا دفقؾ ظذ افروو, ؾقسؼط اخلقور.

فق أن افزوجي مّؽـً افزوج: فؽل تـظر يف أمرهو, وتستشوور: هوؾ تػسوخ  يستثـك مـ ذلؽ:•

 أو ٓ, ؾفـو ٓ جلسؼط حؼفو يف افػسخ, ؾؾفو بعد ذفؽ أن تػسخ.

 (.  ُخ أحِدمها إٓ بَِحاكِؿٍ وٓ َيتِؿُّ َفْس ققلف: )

 إذا وجد افعقى اد بً خلقور افػسخ, ؾالبد ظـد إرادة افػسخ مـ افساؾع فؾؼووول. 

 أن تقيل احلوـؿ فف جلؼطع افـزاع افذي ؿد جلطرأ كتقجي فذفؽ.والعؾة:  ♦

 وٕن مـ افعققب مو هق خمتؾػ ؾقف, وحؽؿ افؼووول جلزجلؾ اخلال .

 (.  فال َمْفرَ  فنن كان قبَؾ الدخقلِ ققلف: )

إذا تبغ افعقى ؿبؾ افدخقل بوفزوجي: ؾقتؿ افػسخ, وٓ مفر فؾزوجوي, شوقاء ـوون افعقوى يف 

 افزوجي, أو افزوج.

ك َيْرِجُع بف ظذ الغارِّ إن ُوِجَد اْلقؿُ وبعَده  ا ققلف: )  (.َسؿَّ

ُ افعقى, وافػسُخ بعد افدخقل,   فنن ثؿة أمريـ:إذا ـون َتَبغُّ

 فؾزوجي, ؾقؽقن هلو, شقاء أـون افعقى بف, أو هبو.ادفر اشتؼر  -1
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إن ـون افعقى هبو ؾرجع افزوج ظذ مـ ؽّره هبو, وهق افقيل افذي بوصور افعؼود, وأخػوك  -2

 افعقى.

 ؾنن ـون افقيل جوهاًل بوفعقى: ؾرجع ظذ افزوجي.

َج اِْمَرَأًة َؾَدَخَؾ هِبَ : »ؿقل ظؿر  والدلقؾ:♦ اَم َرُجٍؾ َتَزوَّ ـُقَكوًي, َأجلُّ و, َؾَقَجوَدَهو َبْرَمووَء, َأْو جَمْ

ُه ِمـَْفو ـْ َؽرَّ وَهو, َوُهَق َفُف َظَذ َم َداُق بَِؿسوقِسِف إجِلَّ  .(1)«َأْو جَمُْذوَمًي, َؾَؾَفو َافصَّ

َـّ بَِؿِعقٍب ققلف: ) ُج واحدٌة مـف  (.والصغرُة، وادجـقكُة، وإََمُة ٓ ُتَزوَّ

 :همٓء اف الث 

 إمي. -3ادجـقكي.  -2دون افبؾقغ. افصغرة:  -1

 ٓ حيؼ فقفقفـ أن جلزوجفـ رجاًل بف ظقى جُلردُّ بف افـؽوح.

أن وفقفـ ٓ جلـظر هلـ إٓ بام ؾقف مصؾحتفـ وحظفـ, وفقس هذا موـ مصوؾحتفـ, والعؾة:  ♦

 وإكام مصؾحتفـ يف افرجؾ افسؾقؿ مـ افعققب.

بقبًا، أو ِظـِّ ققلف: ) َْ  (.قـًا مل ُُتْـَعْ فنن َرِضَقت الؽبرُة 

 افبوفغي افعوؿؾي.  الؽبرة:

 فؾفا حالتان:* ؾفذه إذا رووقً أن تتزوج ادعقى, 

 إن ـون ظقبف أكف جمبقب, أو ظـغ, ؾال نـع مـ ذفؽ.  -أ

 أن احلؼ يف افقطء, وافقفد هلو, وؿد أشؼطتف برووهو, ودخؾً ظذ بقـي.والعؾة:  ♦

   (.َرَص بؾ مـ ْـقٍن، وْذوٍم، وَأبْ ققلف: )

: ؾونن فقفقفوو أن جلؿـعفوو موـ افتوزوج هبومٓء, وً أو برمو ًو,أو جذام ًو,أن جلؽقن ظقبف جـقك -ب

                                 
(, مـ ضرجلؼ شعقد بـ 15679(, وشعقد بـ مـصقر يف افســ )15679أخرجف ظبد افرزاق يف ادصـػ ) (1)

وذـر «: افبدر ادـر»ول يف ادسقى, ظـ ظؿر بـ اخلطوب, وإشـوده وعقػ: ٓكؼطوظف بغ ابـ ادسوقى وظؿر. ؿ

موفؽ أن ابـ ادسوقى وفد بـحق ثالث شـغ مضً مـ خالؾي ظؿر, وأكؽر شامظف مـف, وؿول ابـ معغ: مل جل بً 

 شامظف مـف.
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 وفق رووقً هل هبؿ.

أن يف ذفؽ ظورًا ظؾقفو, وظذ أهؾفو, وربام تعدى إػ وفودهو, ؾووٕمر فوقس ؿوموورًا  :والعؾة ♦

 ظؾقفو. 

   (.ها َولِقُّفا ظذ َفْسِخفومتك َظؾَِؿت العقَب، أو َحَدَث بف مل َُيِْزْ ققلف: )

إذا وؿػوً افزوجووي ظوذ ظقووى زوجفووو بعود افووزواج: إموو بوولن ٓ تعؾووؿ بوف, وٓ تووراه إٓ بعوود 

افوزواج, أو أن ٓ جلؼوع, وحيودث إٓ بعود موو وؿووع افوزواج, وـوون ؽور معقوى, وروووقً افزوجووي 

 بذفؽ: ؾؾقس فقفقفو احلؼ يف إجبورهو ظذ افػسخ.

ؿد أشؼطتف, أمو افقيل ؾحؼف يف ابتوداء افعؼود, وٓ جلؿؾوؽ رؾوع افعؼود أن احلؼ هلو, و والعؾة: ♦

 بعد ثبقتف. 

 

 

 

 

 



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
76 

 :قال ادملػ

َتف يف َصق] وَن ظذ فاشقِده، إذا اْظَتَؼقُدوا ِصقحَّ ْرِظفؿ، ومل َيْرَتِػُعققا قُحؽُؿف كـِؽاِح ادسؾؿَغ، وُيَؼرُّ

ْؼِده: َظَؼْدَكاه ظذ ُحْؽِؿـا، وإن َأَتْقَكا بعَده، أو َأْشَؾَؿ الزوجاِن وادرأُة ُتبقاُح إذن: إلقـا، فنن َأَتْقَكا َقْبَؾ ظَ 

َِ  َحربقَّققًة، فَلْشققَؾَم وقققد  ََ َحققْر َق بقققـَفم. وإن َوضِقق َُ كِؽاِحفققا ُفققرِّ ـْ ٓ ََيقققُز ابتققدا َّقق ا، وإن كاكققْت ِم ُأقِققرَّ

ا، وإٓ ُفِسققَخ  ، ومتقك كققان اْلقققَؿْفُر َصققحقحًا َأَخَذْتقف، وإن كققان فاشققدًا وَقَبَضققْتف اْظَتَؼقَداه كِؽاحققًا، ُأقِققرَّ

، وإن مل َتْؼبِْضف   .[ُفِرَض  ا َمْفُر ادِْْثؾِ  -ومل ُيَسؿَّ -اْشَتَؼرَّ

ظؼد ادمفوػ هوذا افبووب: فبقوون أحؽووم كؽووح افؽػوور موـ افؽتووبقغ, وؽورهؿ: ـوودجقس, 

 أشؾؿقا, أو تراؾعقا إفقـو؟ وافقثـقغ, مو حؽؿف؟ وهؾ جُلؼّرون ظؾقف فق

 (.  ُحؽُؿف كـِؽاِح ادسؾؿغَ ققلف: )

كؽوح افؽػور حؽؿف ــؽوح ادسؾؿغ ؾقام جلستوى ظؾقوف, ويف وؿوقع افطوالق, ويف ـقكوف حيورم 

 ظؾقفؿ مـ حترم ظؾقـو, ووجقد ادفر, وافـػؼي, وافؼسؿ, وؽر ذفؽ.

 ـؽوح ادسؾؿغ.تزوج وثـل وثـقي, ثؿ أوؿع افطالق ؾنكف جلؼع, ـمثال ذلؽ: 

 ضؾؼفو ثالثًو, ؾال حتؾ فف حتك تـؽح زوجًو ؽره, وهؽذا.مثال آخر: 

َتف يف َص ققلف: ) وَن ظذ فاشِده، إذا اْظَتَؼُدوا ِصحَّ  (.  ْرِظفؿ، ومل َيْرَتِػُعقا إلقـاقوُيَؼرُّ

 لؽـ بشقرضغ:جُلؼّر افؽػور ظذ افـؽوح افػوشد ظـد ادسؾؿغ, إذا ظؼدوا بف, 

ــؽوح اخلومسي, وكؽوح إخ أختف, ؾفذا إذا وؿع موـفؿ,  دوا صحتف يف صقرظفؿ:أن يعتؼ -1

 ؾنن ـوكقا جلعتؼدون محتف يف صورظفؿ جُلؼرون.

 وإن ـوكقا ٓ جلعتؼدون محتف, وفقس هق مـ دجلـفؿ ؾال جلؼرون ظؾقف.
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ْزَية-أن رشقل اهلل ^ َأَخَذَها »والدلقؾ:  ♦ ُقِس َهَجرَ  -َيْعـِل: َاْْلِ َْ ـْ   .(1)«ِم

زون كؽوح ادحورم.  ومل جلتعرض ٕكؽحتفؿ, مع أ ؿ جُيَقي

 أي: جلساؾعقا إفقـو, ؾنذا ؾعؾقا ذفؽ حؽؿـو ظؾقفؿ بحؽؿـو. أن يرتػعقا إلقـا: -2

 .(2)(پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ) ؿقفف تعوػ: والدلقؾ: ♦

 ؾدفً ظذ أ ؿ جلسـقن يف أحؽومفؿ إن مل جيق قا إفقـو.

 (.  ِده: َظَؼْدَكاه ظذ ُحْؽِؿـافنن َأَتْقَكا َقْبَؾ َظؼْ ققلف: )

 إذا جوءوا إفقـو ؿبؾ ظؼد افـؽوح, ؾنكـو كعؼد هلؿ ظذ حؽؿ اإلشالم.

, ــؽوووح وؾالبوود مووـ اإلجيوووب, وافؼبووقل, وافووقيل, وافشووفقد, وادفوور, وكحقهوو وظققذ هققذا:•

 ادسؾؿغ.

ووَؿ ؾووقفؿ (3)(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ) ؿقفووف: والققدلقؾ: ♦ , وافؼسووط أن ُكَحؽي

 حؽؿ اإلشالم.

اقلف: )ق رَّ
 (.  وإن َأَتْقَكا بعَده، أو َأْشَؾَؿ الزوجاِن وادرأُة ُتباُح إذن: ُأقِ

إذا أتوكو افؽػور بعد أن تزوجقا, وظؼدوا, وتراؾعقا إفقـو, وهؿ موزافقا ظذ ـػرهؿ, أو دخؾقا 

 يف اإلشالم: ؾـؼقل:

 شالم أو ٓ.مو جلتعؾؼ بعؼد كؽوحفؿ: ٓ كتعرض فف, وٓ كـظر هؾ ـون ظذ حؽؿ اإل أوًٓ:

أكف أشؾؿ خؾوؼ ـ ور موـ افؽػوور يف ظصوور افـبول ^ ؾولؿرهؿ ظوذ أكؽحوتفؿ, ومل والعؾة:  ♦

 جلسلهلؿ ظـ ـقػقتفو, ؾؽذا إذا تراؾعقا بال إشالم.

مو جلتعؾؼ بقوعفو حول افساؾع إفقـو, وهؿ ـػور, أو حول دخقهلؿ اإلشالم: كؼورهؿ ظوذ  ثاكقًا:

                                 
 ( مـ حدجلٌ ظبد افرمحـ بـ ظق .3157أخرجف افبخوري ) (1)

 (.42ادوئدة, أجلي ) (2)

 (.42ادوئدة, أجلي ) (3)
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 ظـدكو.ظؼدهؿ, بشورط أن جلؽقن ذفؽ مبوحًو 

 أشؾؿ وؿد ـون تزوج امرأة يف ظدة وؿد ؾرؽً ظد و أن, ؾقؼر ظؾقف. مثال ذلؽ:

 أمو فق أشؾؿ أثـوء شورجلون ظدة افزوجي ؾن ام ٓ جلؼران ظؾقف.

َق بقـَفمققلف: ) َُ كِؽاِحفا ُفرِّ ـْ ٓ ََيقُز ابتدا َّ    (.وإن كاكْت ِم

ٓ جيقز ابتداء كؽوحفو, ؾون ؿ ٓ جلؼورون  إذا ـوكً افزوجي حول افساؾع, أو حول اإلشالم ممـ

 وهذا لف صقر، وأمثؾة:ظؾقف إذا تراؾعقا إفقـو, بؾ جلػرق بقـفام, 

 فق تزوج مـ ذوات ادحورم: ـلختف. مـفا:

 تزوج حبذ مـ افزكو ؿبؾ أن تؾد. أو:

 تزوج مطؾؼتف ثالثًو ؿبؾ أن حتؾ فف, وكحق ذفؽ, ؾقػرق بقـفام. أو:

 افؼسط افذي أمر ات أن كحؽؿ بف إذا حؽؿـو بقـفؿ.أن هذا حؽؿ والعؾة:  ♦

اققلف: ) رَّ
َِ  َحربقًَّة، فَلْشَؾَم وقد اْظَتَؼَداه كِؽاحًا، ُأقِ ََ َحْر

 (.  وإن َوضِ

 , أو ذمقي. وً (: هذا تؼققد فقس فف مػفقم, بؾ وفق ذمقحرَ أو حربقةؿقفف: )

و وو جلعودان أن  -أو تراؾعوو إفقـوو -غوؿود جووءا مسوؾؿ- أكف إذا جوءكو ـوؾر, وـووؾرة وادراد:

 .ذفؽ افقطء هق كؽوح محقح

 :أكـو كؼرهؿ ظؾقف, وٓ كػتش ظـفؿ, وٓ ـقػ ـون كؽوحفؿ.  فاحلؽؿ 

 وافدفقؾ: مو تؼدم أن افـبل ^ مل جلػتش ظـ أكؽحي افصحوبي ممـ أشؾؿ, ؾوٕمؾ افصحي.

   (.وإٓ ُفِسَخ ققلف: )

 : ٕكف شػوح, ٓ كؽوح.وذلؽػرق بقـفام: إن مل جلعتؼداه كؽوحًو محقحًو, ؾنكف جل
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، وإن مل َتْؼبِْضقف ققلف: ) ومل -ومتك كان اْلقَؿْفُر َصحقحًا َأَخَذْتف، وإن كان فاشدًا وَقَبَضْتف اْشقَتَؼرَّ

 (.  ُفِرَض  ا َمْفُر ادِْْثؾِ  -ُيَسؿَّ 

 فذكر أن لف حآت:* أصور إػ ادفر يف كؽوح افؽػور إذا أشؾؿقا, 

ن ادفر محقحًو, مقاؾؼًو فؾشورع: ـلن جلؼرض هلو مبؾغًو مـ ادول, ؾن و تلخوذه إن مل أن جلؽق -1

 تؽـ ؿبضتف, ؾفل تستحؼف.

أن جلؽقن ادفر ؾوشدًا, وتؽقن ادرأة ؿد ؿبضتف: ـؾحؿ خـزجلر, أو مخر, ؾقستؼر, وفوقس هلوو  -2

 ؽره.

 , وجلبطؾ ادفر افػوشد.أن جلؽقن ادفر ؾوشدًا, وتؽقن ادرأة مل تؼبضف: ؾؾفو مفر اد ؾ -3

إذا مل جلسؿ هلو مفرًا: ؾقػرض هلو مفر اد ؾ: خلؾق افـؽوح ظـ افتسوؿقي, ؾقجوى مفور اد وؾ:  -4

 ـودسؾؿي: ف ال تصور ـودقهقبي.

:بشقرضغ:أن افؽػور جُلَؼرون ظذ أكؽحتفؿ افػوشدة  اخلالصة 

 اظتؼودهؿ محتفو يف دجلـفؿ. -1

 فال فؾق مـ أمريـ:قا إفقـو فؾـظر ؾقفو, ظدم افساؾع إفقـو: ؾنن تراؾع -2

 أ. أن جلساؾعقا إفقـو ؿبؾ ظؼد افـؽوح: ؾـعؼده ظذ حؽؿ اإلشالم.

 فال فؾق مـ أمريـ:ب. أن جلساؾعقا إفقـو بعد ظؼد افـؽوح: 

 . أن تؽقن ادرأة خوفقي مـ مقاكع افـؽوح حول افساؾع: ؾقؼرون ظؾقف.1

 ع افـؽوح حول افساؾع: ؾقػرق بقـفام.. أن جلؽقن يف ادرأة موكع مـ مقاك2
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 لااااافص

 :قال ادملػ

وإن َأْشَؾَؿ الزوجاِن معًا، أو َزْوُج كِتابقٍَّة فعذ كِؽاِحفم، فنن َأْشقَؾَؿْت هقل، أو َأَحقُد القزوجِغ ]

خقِل َبَطَؾ، فنن َشَبَؼْتُف فقال َمْفقَر، وإن َشقَبَؼفا فؾفق ا كِْصقُػف. وإن َأْشقَؾَؿ أحقُدمها  ِر الؽتابِقَّْغِ قبَؾ الدُّ

ةِ، فنن َأْشَؾَؿ أخُر فقفا داَم الـؽقاُح وإٓ بقاَن َفْسقُخف مـقُذ   الِعدَّ
َِ بعَد الدخقِل ُوقَِػ إمُر ظذ اكؼضا

ةِ، وَقْبَؾف َبَطَؾ   الِعدَّ
َِ ُل. وإن َكَػَرا، أو أحُدمها بعَد الدخقِل ُوقَِػ إمُر ظذ اكؼضا  .[َأْشَؾَؿ إَوَّ

ذا افػصؾ تؽؾؿ ؾقف ادمفػ ظـ أثر اإلشوالم يف افتػرجلوؼ بوغ افوزوجغ, وـوذا أثور افوردة يف ه

 ذفؽ.

 (.  وإن َأْشَؾَؿ الزوجاِن معًا، أو َزْوُج كِتابقٍَّة فعذ كِؽاِحفمققلف: )

:إشالم افزوجغ ٓ شؾق مـ أحقال 

 , وإن ـون ؾقف ظسور.أن جلسؾؿ افزوجون معًو: بلن جلؾػظو افشفودتغ مجقعًو, وهذا ممؽـ -1

  :أ ام جلؽقكون ظذ كؽوحفام: ٕكف مل جلقجد يف ذفؽ اختال  دجلـ بقـفام.فاحلؽؿ 

 إذا أشؾؿ زوج امرأة مـ أهؾ افؽتوب: ؾعذ كؽوحفام. -2

 أن ادسؾؿ جيقز أن جلبتدئ كؽوح افؽتوبقي, ؾوشتدامتف مـ بوب أوػ.والعؾة:  ♦

خقِل َبَطَؾ فنن َأْشَؾَؿْت هل، أو َأَحُد الققلف: )  (.  زوجِغ  ِر الؽتابِقَّْغِ قبَؾ الدُّ

أن ُتسؾؿ افزوجي مطؾؼوًو, أو جُلسوؾؿ افوزوج, وـوكوً زوجتوف ؽور ـتوبقوي: ـقثـقوي, وكحوق  -3

 ذفؽ.

 :فاحلؽؿ ٓ فؾق مـ حالغ 

 أن جلؽقن اإلشالم ؿبؾ افدخقل: ؾقبطؾ افعؼد. -أ

ر, وٓ بؼوء مسؾؿ وحتتوف زوجوي ـووؾرة, أكف ٓ جيقز بؼوء زوجي مسؾؿي مع زوج ـوؾوالعؾة:  ♦

 ؽر ـتوبقي, ؾنذا وجد هذا تعغ افتػرجلؼ بقـفام.
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 (.  فنن َشَبَؼْتُف فال َمْفَر، وإن َشَبَؼفا فؾفا كِْصُػفققلف: )

 مو جلتعؾؼ بودفر إذا أشؾؿً ادرأة, أو أشؾؿ افزوج وزوجتف ؽر ـتوبقي:

 .هلو مفر ؾال :-قلافدخ ؿبؾ: أي-إن ـوكً ادرأة هل افتل أشؾؿً  -1

 أن افػرؿي جوءت مـ ؿبؾفو.والعؾة:  ♦

وؿود حؽؿـوو بوبطالن -إن شبؼفو هق بوإلشالم, بلن جلؽقن هق افذي أشوؾؿ ؿبوؾ افودخقل  -2

 ؾنكف جل بً هلو كصػ ادفر: دجلء افػرؿي مـ ؿبؾف. -افـؽوح

 الِعدَّ ققلف: )
َِ ةِ، فنن َأْشقَؾَؿ أخقُر فقفقا وإن َأْشَؾَؿ أحُدمها بعَد الدخقِل ُوقَِػ إمُر ظذ اكؼضا

ُل   (. داَم الـؽاُح وإٓ باَن َفْسُخف مـُذ َأْشَؾَؿ إَوَّ

جلعـل: أشؾؿً افزوجي, أو أشؾؿ افزوج, وزوجتف ؽور - إذا أشؾؿ أحد افزوجغ دون أخر

ء ؾنكـو كـتظر, ؾال كحؽؿ بشولء حتك تـتفل افعدة, ؾنن تبعف أخر ظذ اإلشالم ؿبؾ اكؼضوو -ـتوبقي

افعودة, ؾونن كؽووحفام بووٍق ظووذ موو هوق ظؾقوف, وإن مل جلسوؾؿ أخوور ؾنكـوو كحؽوؿ بوفػسوخ, وكحؽووؿ 

 بوفػسخ مـذ أشؾؿ إول.

كصوراكقي أشؾؿً, أو مشورـي بعد افدخقل هبو, ؾلشؾؿ زوجفو يف افعودة, ؾقسوتؿر  مثال ذلؽ:

 كؽوحفو.

 راد افزواج.وإن ـون إشالمف بعد افعدة ؾنكف جلبطؾ, وٓ بد مـ ظؼد جدجلد إن أ

ةِ، وَقْبَؾف َبَطَؾ ققلف: )  الِعدَّ
َِ  (.  وإن َكَػَرا، أو أحُدمها بعَد الدخقِل ُوقَِػ إمُر ظذ اكؼضا

 فال فؾق كؽاحفم مـ حالغ:إذا ارتد افزوجون مجقعًو, أو ارتد أحد و, 

 أن جلؽقن ذفؽ ؿبؾ افدخقل: ؾقبطؾ افـؽوح. -1

 ؼػ ظذ اكؼضوء افعدة.أن جلؽقن ذفؽ بعد افدخقل: ؾوٕمر جل -ب

 ؾنن ظود ادرتد أثـوء افعدة مح افعؼد افسوبؼ, وإٓ ؾقـػسخ افـؽوح.
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 :قال ادملػ

رهٍؿ إػ ََخِْسمئٍة. وكؾُّ ما َصقحَّ َثَؿـقًا، أو ُأْجقَرًة ]
ُـّ ََتػقُػف، وَتسؿقُتف يف الَعْؼِد، مـ َأربِعمئِة دِ ُيَس

، بقؾ فِْؼقٌف وأَدٌب وِصقْعٌر ُمبقاٌح معؾققٌم، وإن َصقحَّ َمْفقرًا وإن َقق . وإن َأْصقَدَقفا تعؾققَؿ ققرآٍن مل َيِصقحَّ ؾَّ

، و ا َمْفُر ِمْثؾِفا، ومتك َبَطَؾ قَأْصَدَقفا ضالَق َض  هِتا مل َيِصحَّ ك َوَجَب َمْفُر ادِْْثؾِ اْلقؿُ رَّ  .[َسؿَّ

 ملخقذ مـ افِصدق. الصداق لغة:

 مدق رؽبي افزوج يف افزوجي.ٕكف ظالمي ظذ  شؿل بذلؽ:

 افعقض افذي جلعطقف افزوج زوجتف بعؼد افـؽوح. رع:قويف الش

 :َولؾصداق أشم 

 افػرجلضي. -5افـِْحؾي.  -4ادفر.  -3افصدؿي.  -2افصداق.  -1

 احلبوء. -9افعؼر.  -8افعالئؼ.  -7إجر.  -6

 :واإلمجوع وافسـي, افؽتوب, :مشقروظقتف يف إصؾ ♦

پ پ ) وؿقفوف: ,(1)(ڻ ۀ ۀ ہ)ؿقفوف تعووػ:  اب:. فؿـ الؽتق1

 .(2)(پ

 .(3)«َأنَّ َرُشقَل اهللِ ^ َأْظَتَؼ َصِػقََّة، َوَجَعَؾ ِظْتَؼَفا َصَداَقَفا»حدجلٌ أكس:  :. ومـ السـة2

 مـعؼد ظذ مشوروظقتف, حؽوه ابـ ؿدامي, وؽره. واإلمجاع:. 3

 :صؽ ؾقوف أن وجوقب ادفور موـ مصووفح  ممو ٓ احلؽؿة مـ مشقروظقة ادفر يف ظؼد الـؽاح

                                 
 (.3افـسوء, أجلي ) (1)

 (.25افـسوء, أجلي ) (2)

 (.1365(, ومسؾؿ )4255أخرجف افبخوري ) (3)
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 ويتجذ ذلؽ يف أمقر مـفا:افشورجلعي, وووشـفو, 

فق مل جلقجد ادفر مل جلبوِل بعض إزواج بنفغوء ظؼد افـؽوح ظـد أدكك خال  حيودث: ٕكوف  -1

 ٓ جلشؼ ظؾقف إزافتف, ؾػل ادفر ردٌع هلمٓء.

وٓ حتصؾ ادقاؾؼي إٓ إذا ـوكوً وٕن مصوفح افـؽوح, ومؼومده ٓ حتصؾ إٓ بودقاؾؼي,  -2

 ظزجلزة مؽرمي ظـد افزوج, وٓ جلؽقن ذفؽ إٓ إذا ـون افقمقل إفقفو بامل فف خطر ظـد افزوج.

ُـّ ََتػقُػفققلف: )  (.  ُيَس

 افسـي تؼؾقؾ ادفر, وـقكف جلسورًا.

 والدلقؾ: ♦

َـّ »مرؾقظًو:  حدجلٌ ظوئشي  -1  َبَرَكًة، َأْيسقرُه
َِ  .(1)«ُمْمَكةً َأْظَظُؿ الـَِّسا

َظقَذ َأْرَبقِع َأَواٍق؟ : »^ ودّو ؿول فف رجؾ مـ إكصور: تزوجً َظَذ َأْرَبوِع َأَواٍق, َؿووَل َفوفُ  -2

ـْ َظسققك َأْن َكْبَعَثقَؽ يِف  ـْ ُظْرِض َهَذا اْلقَجَبِؾ، َما ِظـَْدَكا َما ُكْعطِقَؽ، َوَلؽِق َة ِم َم َتـِْحُتقَن اْلِػضَّ  َبْعقٍث َكَلكَّ

 .(2)«ِمـْفُ  ُتصققُب 

ْكَقا، »ؾؼول:  وخطى ظؿر  -3 َا َلْق َكاَكْت َمْؽُرَمقًة يِف القدُّ : َفنَِنَّ
َِ َٓ ُتَغاُلقا بُِصُدِق الـَِّسا  َٓ َأ

 َٓ ـْ كَِسققائِِف، َو ققا الـَّبِققلُّ ^، َمققا َأْصققَدَق َرُشقققُل اهللِ ^ اْمققَرَأًة ِمقق ُكققْؿ هِبَ َٓ  َأْو َتْؼققَقى ِظـْققَد اهللِ، َلَؽققاَن َأْو

ـْ ثِـَْتْل َظشقرَة ُأوقِقَّةً أُ  ـْ َبـَاتِِف َأْكَثَر ِم  .(3)«ْصِدَقْت اْمَرَأٌة ِم

 وٕن ذفؽ أجلسور ظذ افزوج, وأدوم فؾعشورة, وأظظؿ فؾزـي. -4

                                 
( بؾػظ: 24529(, وأخرجف أمحد )7/384(, وافبقفؼل يف افؽزى )16384أخرجف ابـ أيب صقبي يف ادصـػ ) (1)

ُه َمُموَكيً » ًي, َأجْلَنُ ـَ  (. 962, ووعػف إفبوين يف وعقػ ا ومع )«إِنَّ َأْظَظَؿ افـيَؽوِح َبَر

 (.1424أخرجف مسؾؿ ) (2)

(, 1887(, وابـ موجف )1141افسمذي )و (,2156(, وأبق داود )345-285أخرجف أمحد يف ادسـد ) (3)

 (.1927(, ومححف افسمذي وإفبوين يف اإلرواء )4625(, وابـ حبون )5485وافـسوئل يف افؽزى )
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 (.  وَتسؿقُتف يف الَعْؼدِ ققلف: )

 جلسـ أن جلذـر يف افعؼد مؼدار ادفر.

 والدلقؾ: ♦

ـَ الُؼْرآنِ » هبي:أكف مـ افسـي, ـام جلدل فذفؽ ؿصي افقا -1 ْجُتَؽَفا بَِم َمَعَؽ ِم  .(1)«َزوَّ

 وٕكف أؿطع فؾـزاع حقـام حيدث.  -2

 ؾنن مل جُلسؿ ادفر ؾوٕمر جوئز, وجلصح افعؼد.

 .(2)(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) ؿقفف: والدلقؾ: ♦

 (.  مـ َأربِعمئِة دِرهٍؿ إػ ََخِْسمئةٍ ققلف: )

درهوؿ(, ؾوٕربعامئوي موداق  555درهوؿ إػ  455مو بوغ ) ^ يف ادفر أن جلؽقن هدي افـبل

 بـوتف, واخلؿسامئي مداق زوجوتف.

 والدلقؾ: ♦

 افسوبؼ يف خطبتف. ؿقل ظؿر  -1

: »وحدجلٌ ظوئشي ؿول هلو أبق شؾؿي:  -2 ًْ وَن َمَداُق َرُشقِل اتِ ^؟ َؿوَف ـَ ْؿ  َكاَن َصقَداُقُف »ـَ

َْزَواِجقِف ثِـَْتقْل َظشققرَة ُأوقِقَّق
: «ًة َوَكّشقاً ِٕ ًْ : « ؟َأَتقْدِري َمقاالـَّشُّ », َؿوَفوو ًْ , َؿوَفو َٓ  : ًُ كِْصققُػ »َؿووَل: ُؿْؾو

َْزَواِجفِ  ِٕ  .(3)«ُأوقِقٍَّة، َفتِْؾَؽ ََخُْسِمَئِة دِْرَهٍؿ، َفَفَذا َصَداُق َرُشقِل اهللِ ^ 

قر َأَواٍق، َوَضبَّققَؼ َكققاَن َصققَداُقـَا إِْذ َكققاَن فِقـَققا َرُشقققُل اهللِ^َظشقق» :وؿووقل أيب هرجلوورة  -3

 .(4)«بَِقَدْيِف، َوَذلَِؽ َأْرَبُعِمَئةٍ 

                                 
 ( مـ حدجلٌ شفؾ بـ شعد.2315أخرجف افبخوري ) (1)

 (.236فبؼرة, أجلي )ا (2)

 .(1426) أخرجف مسؾؿ (3)

(, وؿول: 2724(, واحلوـؿ يف ادستدرك )4597(, وابـ حبون )717(, وابـ ا ورود )8857أخرجف أمحد ) (4)

 (.1554محقح ظذ ذط مسؾؿ, ومححف إفبوين يف محقح ادقارد )
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 ( درهؿ ؾضي.45( إػ ظشور أواق, وإوؿقي = )12ؾفل إذن مو بغ )

 و قز افزجلودة ظذ ذفؽ.

َجَفققا، َوِهققَل بِققَلْرِض اْلقققَحَبَشِة، » :حوودجلٌ أم حبقبووي  والققدلقؾ: ♦ َأنَّ َرُشقققَل اهللِ ^ َتَزوَّ

َجَفا إِ  ـْ ِظـْقِدهِ َزوَّ َزَها ِمق ، َوَجفَّ
ٍِ َٓ اُه الـََّجاصقل، َوَأْمَفَرَها َأْرَبَعَة آ , وفوق ـوون ذفوؽ مؽروهوًو (1)«...يَّ

 ٕكؽره افـبل ^. 

   (.وكؾُّ ما َصحَّ َثَؿـًا، أو ُأْجَرًة َصحَّ َمْفراً ققلف: )

ون, وادـووؾع, أن جلؽقن ممو جلصح ثؿـوًو, أو أجورة, موـ إظقو الضابط فقم يصح أن يؽقن مفرًا:

 وإمثؾة ظذ هذا كثرة:وإن ؿؾ, شقاء أـون معجاًل, أو ممجاًل, 

 أظطوهو مفرًا خونًو مـ حدجلد, أو دـوكًو, أو شوقورة, أو أفػ رجلول حوفي. فؿثال ادعجؾ:

 أمدؿفو شوقورة, أو موئي ـقس بر أو مخسامئي رجلول ممجؾي. ومثال الثؿـ ادمجؾ:

 ؽ مـػعي هذه افعامرة ددة شـي, وهؽذا.ؿول: أمدؿت ومثال ادـافع:

 ؾؽؾ مو مح ظؼد افبقع بف, أو ظؼد اإلجورة ظؾقف, ؾقصح أن جلؽقن مفرًا, وفق ؿّؾ.

: -فؾرجوؾ-أن افـبول ^ ؿوول  -يف ؿصي افقاهبوي كػسوفو-حدجلٌ شفؾ بـ شعد  والدلقؾ: ♦

ـْ َحِديدٍ »  .(2)«الَتِؿْس َوَلْق َخاَُتًا ِم

, ؾؼول هلو رشوقل ات^: وحدجلٌ ظومر بـ ربقعي: َأنَّ  ًْ َظَذ َكْعَؾْغِ َج ـْ َبـِل َؾَزاَرَة َتَزوَّ اْمَرَأًة ِم

ـْ َكْػِسِؽ َوَمالِِؽ بِـَْعَؾْغِ » : َكَعْؿ, َؿوَل: َؾَلَجوَزهُ َأَرضققِت ِم ًْ  .(3)«؟ َؿوَف

. وإن َأْصَدَقفا تعؾقَؿ قرآٍن مل َيِصحَّ ققلف: )  (.  وإن َقؾَّ

بط افسوبؼ, ؾؼول: إذا جعؾ افصداق هق تعؾقؿفوو افؼورآن, ؾنكوف ٓ صورع أن يف تػصوقؾ افضو

                                 
 , ومححف احلوـؿ, وإفبوين. (6/119(, وافـسوئل يف )2157أبق داود ), (27458أخرجف أمحد ) (1)

 (.1425(, ومسؾؿ )5529أخرجف افبخوري ) (2)

, ووعػف (7194خمتكا(, وأبق جلعذ ) -1888(, وابـ موجف )1113وافسمذي ) (,15679أخرجف أمحد ) (3)

  (.21إفبوين يف وعقػ افسمذي )
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 جلصح هذا مفرًا.

ََحققٍد َبْعققَدَك » أن افـبوول ^ ؿووول دووـ زوجووف ظووذ شووقرة مووـ افؼوورآن:والققدلقؾ:  ♦ ِٕ َٓ َتُؽقققُن 

 .(1)«َمْفراً 

, وفقس تعؾقؿ افؼرآن بوامل, ؾوال (ٿ ٿ ٿ) وٓبد يف ادفر مـ مول, وات تعوػ ؿول:

 أن تستبوح بف افػروج.جلـبغل 

 (.  بؾ فِْؼٌف وأَدٌب وِصْعٌر ُمباٌح معؾقمٌ ققلف: )

 جلصح أن جيعؾ تعؾقؿ افزوجي مؼدارًا وددًا مـ افػؼف, أو إدب, أو افشعر, أو افعؼقدة.

 أن هذه مـوؾع جيقز أخذ افِعقض ظؾقفو, ؾجوز جعؾفو مداؿًو. والعؾة: ♦

 ي, أو خقوضي, أو ؽر ذفؽ ؾقصح.فق أمدؿفو تعؾقؿ مـعي, أو ـتوب ومثؾ ذلؽ:

هِتا مل َيِصحَّ قوإن َأْصَدَقفا ضالَق َض ققلف: )  (.  رَّ

 فق ؿول هلو: أمدؿتؽ ضالق وورتؽ, ؾال جلصح هذا افصداق, وجلبطؾ.

 والدلقؾ: ♦

 .(2) «َٓ َتْسَلِل ادَْرَأُة َضاَلَق ُأْختَِفا...» .حدجلٌ أيب هرجلرة أن افـبل ^ ؿول:1

 .(3)«...َٓ حَيِؾُّ َأْن َيـْؽَِح اْلقَؿْرَأَة بَِطاَلِق ُأْخَرى» ـ ظؿرو مرؾقظًو:. وحدجلٌ ظبد ات ب2

 . وٕن هذا فقس موًٓ, وٓ مـػعًي مبوحًي ؾُقعؼد ظؾقفو.3

 (.  و ا َمْفُر ِمْثؾِفاققلف: )

حقـام جلؽقن افصداق صوق ًو مـ هذه إمقر افتل ٓ تصوح: ـتعؾوقؿ افؼورآن, وضوالق ووور و, 

                                 
ودي: هذا احلدجلٌ ؽر ثوبً, وـذا ؿول معضاًل, وؿول ابـ ظبد اهل( 642« )افســ»أخرجف شعقد بـ مـصقر يف  (1)

 افذهبل أجلضوً.

 (.1458(, ومسؾؿ )2145أخرجف افبخوري ) (2)

 .(1931« )آرواء»ووعػف إفبوين يف  (,13/56(, وافطزاين يف افؽبر )6647أخرجف أمحد ) (3)
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 ؽ, ؾوفعؼد محقح.وكحق ذف

 أمو ادفر ؾبوضؾ, وتعطك مفر م قال و.

ك َوَجَب َمْفُر ادِْْثؾِ اْلقؿُ ومتك َبَطَؾ ققلف: )  (.  َسؿَّ

 هذا ووبط يف افبوب, أكف إذا بطؾ ادسؿك يف افصداق, ؾنكف جيى فؾؿرأة مفر م ؾفو. 

ُؿ إٓ ببدل, ؾنذا تعذر افبدل ؾؾفو مفروالعؾة:  ♦  م ؾفو. أن ادرأة ٓ ُتَسؾَّ

 :وفبطالن ادسؿك مقر مـفو 

 ـام فق ؿول: أمدؿتؽ دارًا, أو شوقورة, أو موًٓ. كقن ادفر ْفقًٓ: -1

 .و: ـام فق ؿول: أمدؿتؽ مخرًا, أو أصورضي ؽـوء, وكحقهكقن ادفر ُمرماً  -2
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 لااااافص

 :قال ادملػ

 إن كان أبقها َمقِّتقًا َوَجقَب َمْفقُر ادِْْثقِؾ، وظقذ: إن وإن َأْصَدَقفا َأْلػًا إن كان أبقها َحّقًا، وَألػغِ ]

ـْ بَلْلٍػ: َصحَّ ب ، أو مل تؽ ك.اْلقؿُ كاكْت يل زوجٌة بَلْلَػْغِ  َسؿَّ

ف اْلُػْرَقُة.  اَل، وإٓ َفَؿَحؾُّ َ ُأجِّ ، فنن ُظغِّ َؾ الصداُق أو بعُضف، َصحَّ  وإذا ُأجِّ

باَح َمِعقبقًا اْلققؿُ زيرًا وكحَقه: َوَجَب َمْفُر ادِْْثقِؾ، وإن َوَجقَدت وإن َأْصَدَقفا مآً َمغصقبًا، أو ِخـ 

قَؼ قبقَؾ  ت التسقؿقُة، فؾقق َضؾَّ َجفا ظذ َأْلٍػ  ا وَأْلٍػ ٕبقفا َصقحَّ ْت بَغ َأْرِصف، وقِقؿتِف. وإن َتَزوَّ َ ُخرِّ

ََ ظذ إِب  قم، ولقق قالدخقِل وبعَد الَؼْبِض َرَجَع بإَْلِػ، وٓ ص َرَط ذلقؽ لغقِر إِب فؽقؾُّ قَصقل

َج بِـَْتف اْلقؿُ  ك  ا. وَمـ َزوَّ َجفقا بقف َويِل   -ولقق َثقِّبقاً -َسؿَّ بقدوِن َمْفقِر مثؾِفقا َصقحَّ وإن كرهقت، وإن َزوَّ

َج ابـَف الصغَر بَِؿْفقِر ادِْثقِؾ، أو أكثقَر: َصق ، وإن مل َتْلَذْن فَؿْفُر ادِْثِؾ. وإن َزوَّ قِة  ُره بنذَِنا َصحَّ حَّ يف ذِمَّ

 .[رًا مل َيْضَؿـْف إُب قالزوِج، وإن كان ُمْعِس 

هذا افػصؾ يف حؽوؿ افشووروط يف افصوداق, وموو جلصوح مـفوو, وإذا أمودؿفو مووًٓ ورموًو, أو 

 دون مفر اد ؾ, وؽر ذفؽ.

   (.َمْفُر ادِْْثؾِ  وإن َأْصَدَقفا َأْلػًا إن كان أبقها َحّقًا، وَألػِغ إن كان أبقها َمقِّتًا َوَجَب ققلف: )

إذا ـون حول إب فؾزوجي جمفقًٓ, ؾؼول افزوج فزوجتف: مداؿؽ أفػ رجلول, إن ـوون أبوقك 

 .(1)ن إن ـون مقتًو: ؾنن مو ذـره مـ افصداق جلسؼط, وجل بً هلو مفر اد ؾوحقًو, وأفػ

 بحول أبقفو. ا فوفي: ؾفام جوهالن بحول أبقفو, أو جلؽقن هق جوهالً  :والعؾة ♦

ـ هذه ا فوفي مل تبطؾ افعؼد: ٕكف فقس فؾزوجي ؽرض معتز فف ارتبوط بووفزواج يف بؼووء وفؽ

وافودهو, ؾؾوقس ظؾقفوو ووورر بقؾوووة وافودهو, ؾسوقاء ـوون وافودهو حقووًو أو مقتوًو, ؾفوذا ٓ ظالؿوي فووف 

                                 
وفؾزوج ؽرض محقح يف  افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أكف جلصح تعؾقؼ ادفر بؿ ؾ هذا: ٕكف ؿد جلؽقن فؾزوجي, (1)

 وجقد افقافد.
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 بوفزواج.

ـْ بَلْلٍػ: َصحَّ بققلف: ) ، أو مل تؽ كَس اْلقؿُ وظذ: إن كاكْت يل زوجٌة بَلْلَػْغِ  (.  ؿَّ

فق ؿول افوزوج: موداؿِؽ أفػوو رجلوول إن ـوكوً يل زوجوي أخورى, وأفوػ إن مل تؽوـ يل زوجوي 

 أخرى: ؾقصح افـؽوح, وجلصح ادسؿك. 

 أن خؾق ادرأة مـ افضورة ؽرٌض محقٌح مـ أـز أؽراوفو.والعؾة:  ♦

َؾ الصداُق أو بعُضف، َصحَّ ققلف: )  (.  وإذا ُأجِّ

 فؾق قال مثاًل:ضف ممجاًل, جيقز أن جُيعؾ ادفر ـؾف, أو بع

أظطقِؽ ادفر بعد شـي, أو ادفر ظشورة آٓ : مخسي آٓ  حوفي, ومخسي ممجؾي بعود شوـي, أو 

 أدؾعفو مع افطالق إن وؿع: ؾقجقز.

إمؾ يف هذا افبوب: احِلّؾ, وٕن ادفر جلدؾع يف مؼوبوؾ معووووي, ؾقؼووس ظوذ  والعؾة: أن ♦

 .افبقع افذي جيقز ؾقف تلجقؾ اف ؿـ

ف اْلُػْرَقةُ ققلف: ) اَل، وإٓ َفَؿَحؾُّ َ ُأجِّ    (.فنن ُظغِّ

 فنكف بالـسبة ٕجؾف لف حالتان: إذا ـون ادفر ممجاًل,

 ظـد إجؾ. -أي: وؿً حؾقفف- إن ظّقـو أجاًل: ؾؿحؾف -أ

 ؿول افزوج: إجؾ حيؾ بعد شـي, ؾق بً هلو ذفؽ, وحيؾ بحؾقل إجؾ. مثالف:

: ؾنكوف حيوؾ بوفػرؿوي, شوقاء ـوكوً بؿوقت, أو , بؾ ؿول: هذا ادفر ممجٌؾ أجالً  إن مل جلعقـو -ب

 بطالق, ؾال حيؾ فؾؿرأة ادطوفبي بف حتك حتصؾ افػرؿي.

: أن هذا هق افعودة, إٓ إن ـون ظر  افـوس ظذ أمٍر ؽر هذا, ـوام فوق تعوورؾقا ظوذ أن والعؾة

 ًو.ادمجؾ حيؾ بعد مرور شـي, ؾودعرو  ظرؾًو ـودشوروط صورض

   (.وإن َأْصَدَقفا مآً َمغصقبًا، أو ِخـزيرًا وكحَقه: َوَجَب َمْفُر ادِْْثؾِ ققلف: )

, واخلؿر, واخلـزجلور, وكحوقه, ؾونن -و و جلعؾامن ؽصبف-إذا ـون افصداق ورمًو: ـودغصقب 
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 افـؽوح محقح, وجلبطؾ ادفر ادسؿك, وجيى هلو مفر اد ؾ.

 .  (بطؾ ادسؿك وجب مفر ادثؾ متكوشبؼً اإلصورة هلذا ظـد ؿقفف: )

ْت بَغ َأْرِصف، وقِقؿتِفاْلقؿُ وإن َوَجَدت ققلف: ) َ  (.باَح َمِعقبًا ُخرِّ

إذا أمدؿفو صوق ًو مبوحًو فقس بؿحرم, فؽـ تبغ أكف معقى: ـسوقورة توفػوي, أو ُبورٍّ دخوؾ ظؾقوف 

 ادوء, وكحق ذفؽ.

 فنن ادرأة َتر بغ أمريـ:♦ 

أي: ؾورق موو -قى, مع أخذ موو جلؼوبوؾ افعقوى يف افعوقض, وهوق إرش إمسوك ادفر ادع -1

 .-بغ ؿقؿتف معقبًو, وؿقؿتف شؾقامً 

ؿقؿووي افسوووقورة شووؾقؿي ظشووورون أفػووًو, وموع افعقووى مخسووي ظشووور أفػووًو, ؾؾفووو أن تلخووذ  مثقال:

 افسوقورة, وافػرق مو بغ ؿقؿتفو شؾقؿي, ومعقبي, وهق مخسي آٓ .

 ف.أو ترّده, وتلخذ ؿقؿت -2

ت التسؿقةُ ققلف: ) َجفا ظذ َأْلٍػ  ا وَأْلٍػ ٕبقفا َصحَّ    (.وإن َتَزوَّ

 إذا تزوج ظذ صورط أن إب فف أفػ رجلول, وافبوؿل هلو, ؾقصح افعؼد, وجلصح ادسؿك.

 أن افقافد فف أن جلتؿؾؽ مـ مول وفده مو جلشوء, مو مل جلؾحؼف وورر.والعؾة:  ♦

 ؾؿقن ظذ صوروضفؿ.وٕكف ؿد دخؾ بـوء ظذ صورط, وادس

َؼ قبَؾ الدخقِل وبعَد الَؼْبِض َرَجَع بإَْلِػ، وٓ صققلف: ) ََ ظذ إِب  مقفؾق َضؾَّ  (.  ل

-إذا حصؾ مو شبؼ, ووؿع افطالق ؿبؾ افدخقل, وبعدمو ؿبضً افزوجي كصوقبفو موـ ادفور 

 وؿبض إب كصوقبف: ؾعذ مـ جلرجع افزوج بام دؾع؟ -وهق إفػ ـام شبؼ

 رجع ظذ افزوجي بووٕفػ ؾقلخوذه, وأموو إب ؾوال جلتعورض فوف بشوولء, وٓ جللخوذ مـوف جل

 .(1)إفػ

                                 
 افؼقل اف وين: أن مو دؾعف افزوج ؿبؾ افعؼد جلؽقن فؾزوجي, ٓ دـ شؿل فف, وإن ـون بعد افعؼد ؾفق دـ شؿل فف. (1)
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 -وهوق أفوػ يف اد وول افسووبؼ-أ و دو ضؾؼً ؿبؾ افودخقل ثبوً هلوو كصوػ ادفور  والعؾة: ♦

ؾلخذ افزوج أفػفو, وأمو افذي أخذه أبقهوو, ؾفوق ؿود أخوذه موـ مفرهوو, ؾؽل وو ؿبضوتف, ثوؿ أخوذه 

 مـفو.

ك  ااْلقؿُ َرَط ذلؽ لغِر إِب فؽؾُّ قولق َص ف: )ققل    (.َسؿَّ

ط ظذ افزوج أن جلؽقن افصداق, أو بعضف فغور إب: ـووٕخ, وإم, أو ؽر وو: مل  فق اصُسِ

 جلصح هذا آصساط, ومور ـؾ ادسؿك فؾؿرأة. 

 أكف ِظَقُض ُبضعفو, ؾال جلستحؼف ؽرهو, ظدا إب: دو شبؼ.والعؾة: ♦

زّوجفو أخقهو, واصسط أن فف أفػًو, وٕمف أفػوًو, وٕختوف أفػوًو ؾوفعؼود موحقح, وادوول  مثالف:

 ـؾف فؾزوجي.

َج بِـَْتف ققلف: )  (.بدوِن َمْفِر مثؾِفا َصحَّ وإن كرهت -ولق َثقِّباً -وَمـ َزوَّ

جً ادرأة بدون مفر م ؾفو,   فال فؾق إمر مـ حالغ:إذا ُزوي

ُج   -أ ؾقصح, وفق ـوكً ادرأة ثقبًو, وفق ـرهوً تؼودجلر ادفور: ٕكوف ها: اا هق أبأن يؽقن ادَُزوِّ

 فقس ادؼصقد مـ افـؽوح افعقض.

 وؿد زوج شعقد بـ ادسوقى ابـتف بدر غ وهق ؿرصول, وفقس هذا هق مفر اد ؾ.

، وإن مل َتْلَذْن فَؿْفُر ادِْثؾِ ققلف: ) َجفا بف َويِل   ُره بنذَِنا َصحَّ  .  (وإن َزوَّ

ُج  ر أبقفا: -ب ؾقصح, بشورط أن تلذن هل: ٕن احلؼ هلو, وؿد أشؼطتف, ـوام  أن يؽقن ادَُزوِّ

 فق أذكً يف بقع شؾعتفو دون ؿقؿتفو.

 ؾنن مل تلذن: مل جلصح ادسؿك, وجل بً هلو مفر اد ؾ.

ِة الزققلف: ) َج ابـَف الصغَر بَِؿْفِر ادِْثِؾ، أو أكثَر: َصحَّ يف ذِمَّ  (.  وِج وإن َزوَّ

 فال فؾق مـ حالتغ: إذا زّوج إب ابـف افصغر,

أن جلؽقن افزوج مقشورا ظـده أمقال: ؾودفر مـ موفف, شوقاء َزّوجوف بؿفور اد وؾ, أو زوجوف  -أ
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 بلـ ر مـ مفر اد ؾ, إذا ـون فالبـ مصؾحي يف تزوجيف بلـ ر مـ مفر اد ؾ.

 (.  رًا مل َيْضَؿـْف إُب قوإن كان ُمْعِس ققلف: )

أن جلؽقن افزوج معسورا ٓ مول ظـده: ؾنكف جلؽقن يف ذموي افوزوج, حتوك جلتقسوور فوف موول,  -ب

 .  (1)وٓ جلضؿـف إب

 أن إب كوئى ظـف يف افتزوجلٍ, وافـوئى ٓ جلؾزمف مو مل جلؾتزمف: ـوفقـقؾ.والعؾة:  ♦

 وٕن افذي اشتق  ادـػعي هق افزوج, ٓ إب. 

 

 

 

 

 

                                 
 افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أكف جيى حقـفو ظذ إب أن جلضؿـف أو جلدؾعف: ٕكف مـ افـػؼي افقاجبي. (1)
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 لااااافص

 :قال ادملػ

[ َُ ه، وإن َأْتَؾقَػ فِؿقـ اْلققؿُ َوَُتْؾُِؽ ادرأُة َصَداَقفا باْلَعْؼِد، و ا َكم ه بِضقدِّ ِ قبقَؾ َقْبِضقف، وِضقدُّ َعغَّ

قَؼ قبقَؾ قَضَمَِنا، إٓ أن َيْؿـََعفا زوُجفقا َقْبَضقف فَقْضقَؿـَف، و قا التَصق ُِ فققف، وظؾقفقا َزكاُتقف. وإن َضؾَّ رُّ

تَِّصِؾ لقف كصقُػ قِقؿتِقف، بقدوِن اْلققؿُ ـَْػِصِؾ، ويف اْلققؿُ ُػف ُحْؽقًم دوَن َكمئِقف الدخقِل، أو اْلقَخؾقةِ فؾف كص

َكَمئِف. وإن اْخَتؾِقَػ الزوجقاِن، أو َوَرَثقُتفم يف َققْدِر الصقداِق، أو ظقـِقف، أو فققم َيْسقَتِؼرُّ بقف: فؼقُلقف، ويف 

 .[َقْبِضف فؼقُ ا

فو, وؿبضووفو فووف, وموو جلستووى ظؾقفووو مووـ هوذا افػصووؾ هووق يف بقوون وؿووً نؾووؽ ادوورأة فصوداؿ

 أحؽوم.

   (.َوَُتْؾُِؽ ادرأُة َصَداَقفا باْلَعْؼدِ ققلف: )

 إذا ظؼد افزوج ظذ ادرأة, وأمدؿفو صوق ًو, ؾن و نؾؽف بؿجرد افعؼد, وفق مل جلدخؾ.

 :والدلقؾ ♦

ـِ َمْسُعقٍد  -1 ـْ اْب ـْ َرُجوؾٍ حدجلٌ بروع بـً واصؼ, وفػظف َظ ُف ُشو َِؾ َظو َج اْموَرَأًة,  كَّ َتوَزوَّ

ـُ َمْسوُعقٍد: هَلَوو ِمْ وُؾ َموَداِق كَِسووئَِفو, َٓ  َومَلْ جَلْػِرْض هَلَو َمَداؿًو, َومَلْ جَلوْدُخْؾ هِبَوو َحتَّوك َمووَت, َؾَؼووَل اْبو

ـُ ِشوـَوٍن إَْصوجَ  ُة, َوهَلَو ادَِراُث, َؾَؼووَم َمْعِؼوُؾ ْبو َٓ َصَطَط, َوَظَؾْقَفو افِعدَّ َس, َو ـْ , َؾَؼووَل: َو َقضققك »ِعلُّ

 ِمـَّا ِمْثَؾ الَِّذي َقضققَت 
 .(1)«َرُشقُل اهللِ ^ يِف بِْرَوَع بِـِْت َواِصٍؼ اْمَرَأةٍ

، َوإِْن » يف افقاهبي: وحدجلٌ شفؾ  ٌَ ـْ َظَؾْقَفقا ِمـْقُف صققل َوَما َتْصـَُع بِنَِزاِرَك، إِْن َلبِْسَتُف مَلْ َيُؽ

ـْ َظَؾْقَؽ  ٌَ َلبَِسْتُف مَلْ َيُؽ  , ؾدل ظذ أ و اشتحؼً اإلزار بؿجرد افعؼد.(2)«ِمـُْف صقل

                                 
(, 4151(, وابـ حبون )3355(, وافـسوئل )1145(, وافسمذي )2115(, وأبق داود )18463أخرجف أمحد ) (1)

 مححف ؽر واحد مـ إئؿي.(, و2738واحلوـؿ )

 (.1425(, مسؾؿ )5535أخرجف افبخوري ) (2)
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 ؾودرأة بوفعؼد تؽقن موفؽي فؾؿفر. وظذ هذا:•

َُ ققلف: ) ِ قبَؾ َقْبِضفاْلقؿُ و ا َكم    (.َعغَّ

إذا ظؼد افزوج ظذ افزوجي, وحّدد ادفر, وظّقـوف, ومل تسوتؾؿف ادورأة, ؾونن كوامءه يف هوذه ادودة 

 ون افـامء متصاًل, أو مـػصاًل.جلؽقن هلو, شقاء ـ

ورت  مثال ذلؽ: أمدؿفو صوًة, أو بعرًا, ثؿ وفدت, أو كخاًل, ثوؿ أثؿورت, أو شووقورة, ثوؿ ُأجي

 بعد افعؼد, وؿبؾ أن تؼبضفو, ؾوفـامء يف هذه افصقر جلؽقن فؾؿرأة.

اْلقققَخَراُج : »أن إمووؾ داخووؾ يف مؾؽفووو, وحتووً وووام و, وؿوود ؿووول افـبوول ^: والعؾققة ♦

َمنِ بِا  .(1)«لضَّ

هققلف: ) ه بِضدِّ    (.وِضدُّ

ود ادفر ادعغ: ؽر ادعغ, ؾفذا جلؽقن افـامء ؾقف فؾوزوج, وفوقس فؾؿورأة افتصوور  ؾقوف, وٓ 

 نؾؽ صوق ًو مـ كامئف ؿبؾ ؿبضف.

 ؿول: فِؽ ظشورة آٓ , ومل جلعقـفو, وؿبؾ افؼبض ـسى, ؾودؽسى فف. مثال ذلؽ:

 حيدد, ثؿ وفدت بعض صوقوهف, ؾوفـامء فؾزوج. أو ؿول: فِؽ ثالث صوقوه, ومل

 : أن افربح, وافؽسى مل جلتعؾؼ بامٍل معغ, ؾقبؼك ظذ إمؾ أكف فؾامفؽوالعؾة ♦

   (.وإن َأْتَؾَػ فِؿـ َضَمَِنا، إٓ أن َيْؿـََعفا زوُجفا َقْبَضف فَقْضَؿـَفققلف: )

 جي.إذا تؾػ ادفُر ادعّغ ؿبؾ ؿبضف, ؾنن وامكف جلؽقن ظذ افزو

 : أ و ؿد مؾؽتف مؾؽًو تومًو.والعؾة ♦

: ٕكووف بؿـزفووي وذلققؽإٓ إن ـووون افووذي مـعفووو مووـ ؿبضووف هووق افووزوج, ؾعؾقووف افضووامن حقـووف: 

 افغومى.

                                 
(, 2243(, وابـ موجف )4495(, وافـسوئل )1332افسمذي ), (3515(, أبق داود )24514أخرجف أمحد ) (1)

 (.1315, وحسـف إفبوين يف اإلرواء )(4927)وابـ حبون 
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أمفرهو كخؾًي, ومل جُلْؼبِْضفو إجلوهو, ثؿ تؾػً, ؾتضؿـ ذفؽ, إٓ إن ـون هق مـ امتـع موـ  مثالف:

 تؼبقضفو.

ُِ فقفقو ا التَص ققلف: )    (.رُّ

ؾؿرأة احلؼ يف افتصور  يف ادفر ادعغ, وفق ؿبؾ ؿبضف: ـولن تومجره, أو تبقعوف أو تقؿػوف, أو ف

 ترهـف, وكحق ذفؽ.

 أكف مؾؽفو, وظؾقفو وامكف, ؾؾفو حؼ افتصور  ؾقف.: والعؾة ♦

 (.وظؾقفا َزكاُتفققلف: )

 إذا حول ظذ ادفر ادعغ احلقل ؾنكف جيى ظذ ادرأة أن تمدي زـوتف.

 أن افُغـؿ بوفُغرم, ؾؽام أن هلو كامءه ؾعؾقفو وامكف, وزـوتف. :ةالعؾ و♦

َؼ قبَؾ الدخقِل، أو اْلقَخؾقةِ فؾف كصُػف ُحْؽمً ققلف: )    (.وإن َضؾَّ

: أن جلـػورد هبوو ظوـ ممقيوز, أي: شؾوق هبوو يف مؽوون فوقس ظـود و موـ واخلؾقةا امع,  الدخقل:

 جلؿقز.

 وذكر ظدة أمقر:ؾ افدخقل واخلؾقة, وأصور ادصـػ إػ ادفر بعد افطالق ؿب

 أكووف بؿعـووك -ؿفوراً : أي-( إذا ضؾؼفوو ؿبووؾ افودخقل, واخلؾووقة, ؾونن فووف كصووػ ادفور حؽوواًم 1

 .  أبك أم صوء, افزوج مؾؽ يف جلدخؾ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ) ؿقفووف تعوووػ: والققدلقؾ: ♦

 .(1)(ى ائ

   (.كصُػ قِقؿتِف، بدوِن َكَمئِفتَِّصِؾ لف اْلقؿُ ـَْػِصِؾ، ويف اْلقؿُ دوَن َكمئِف ققلف: )

 ( جلػرق بغ كامء ادفر ادتصؾ, وادـػصؾ. 2

                                 
 (.237افبؼرة, أجلي ) (1)
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جلؽقن فؾزوجي: ـشوة وفودت, ؾووفـامء ادـػصوؾ موـ ادفور إذا حصوؾ ؿبوؾ افطوالق  فادـػصؾ:

 ؾفق خوص بوفزوجي: ٕكف كامء مؾؽفو, وموهلو.

 جلؽقن افقفد فؾزوجي, وأمو افشوة ؾؾفو كصػفو. وظذ هذا:•

 فـامء وؿع بعد افطالق: ؾفق بقـفام: ٕن ادول هلام, وافـامء توبع فهمؾ.ؾنن ـون ا

 أمو افـامء ادتصؾ: ؾقؽقن توبعًو فؾعغ, وافعغ مؾؽ فؾؿرأة.

 فف كصػ ؿقؿتف بدون كامئف: ٕكف متصؾ بف, ٓ جلتـصػ. وظذ هذا:•

  صوة شؿـً, أو ظبد تعؾؿ مـعي, ؾقؽقن ذفؽ افـامء توبعًو فؾعغ. مثال ذلؽ:

 جلؽقن فؾزوج كصػ ؿقؿي ادفر بدون كامئف: ٕكف كامء مؾؽفو, ؾال حؼ فف ؾقف. :هذا وظذ•

أمدؿفو صوة تسووي موئي رجلول, ؾسؿـً, وأمبحً تسوووي مووئتغ: ؾنكـوو كـظور  مثال ذلؽ:

 ؿقؿي افشوة ؿبؾ افـامء, وهل موئي رجلول, ؾؾؾزوج كصػفو.

ؾوزادت ؿقؿتوف, ؾــظور ؿقؿتوف ؿبوؾ افوتعؾؿ,  أمودؿفو ظبودًا جووهاًل, ؾوتعؾؿ افؽتوبوي مثال آخقر:

 ؾؾؾزوج كصػفو.

 أن افزجلودة هلو, وٓ جلؾزمفو بذهلو, وٓ جلؿؽـفو دؾع إمؾ بدون زجلودتف.: والعؾة ♦

   (.وإن اْخَتؾَِػ الزوجاِن، أو َوَرَثُتفم يف َقْدِر الصداِق، أو ظقـِف، أو فقم َيْسَتِؼرُّ بف: فؼقُلفققلف: )

فزوجغ يف ادفر, أو ورثتفام بلن موتو ؾووختؾػ افقرثوي, أو أحود و وورثوي أصور إػ اختال  ا

 أخر, وذـر هلذا آختال  مقرًا.

 .آختالفات التل ُيَؼّدُم فقفا ققُل الزوج( 1

 اختالؾفؿ يف ؿدر افصداق: بلن ؿول افزوج: تزوجتِؽ ظذ أفػ, وهل تؼقل: ظذ أفػغ. -1

ؿول افزوج: تزوجتِؽ ظذ هذا افعبود, وهول تؼوقل: ظوذ  اختالؾفؿ يف ظغ افصداق: بلن -2

 هذه إََمي.

اختالؾفؿ ؾقام جلستؼر بف افصداق: بوفدخقل, أو اخلؾقة, أو افؾؿوس بشوفقة, وكحوق ذفوؽ  -3

 مل أدُخؾ بؽ, وتؼقل هل: بؾ دخؾً يب. مثاًل: ممو جلستؼر بف ادفر, ؾقؼقل افزوج
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 ؾودؼدم يف هذه افصقر هق ؿقل افزوج بقؿقـف.

َظك َظَؾْققفِ » أن افزوج مدظك ظؾقف, وهوق مـؽور, ويف احلودجلٌوالعؾة:  ♦ , (1)«الَقِؿقُغ َظقَذ ادُقدَّ

ؾػل ؿدر ادفر م اًل: افزوجي تؼقل: بلفػغ وهق جلؼقل: بولفػ, ؾفوؿ جلتػؼوقن يف أفوٍػ, وشتؾػوقن يف 

ف, وـوذا يف إمورجلـ إفػ اف وين, ؾوفزوج جلـؽره, وهل ت بتف, ؾالبد هلو موـ بقـوي, وإٓ ؾووفؼقل ؿقفو

 أخرجلـ, ؾوٕمؾ براءة ذمتف.

: أن ٓ جلؽوقن هـووك ؿرجلـوي تؼوّقي ؿوقل افزوجوي, ؾونن وجودت وهق فؽـ هذا إمر مؼقد بلمر

 ظؿؾـو بوفؼرجلـي, وؿّقجلـو ؿقل افزوجي ظذ ؿقفف.

: أكوف مفور كسووئفو, وهوق جلؼوقل: لن, وتقجود ؿرجلـوي وهووافزوجي تؼقل: ادفور أفػو مثال ذلؽ:

 , وهق خال  افعر : ؾـؼدم افؼرجلـي, وكحؽؿ بوفظوهر أكف أفػون.مخسامئي

   (.ويف َقْبِضف فؼقُ اققلف: )

م ؾقف ؿقل افزوجي: إذا اختؾػو يف افؼوبض, ؾوفزوجوي تؼوقل: مل أؿوبض 2 ( آختال  افذي جُلَؼدَّ

, وٓ بقـي معف: ؾوفؼقل ؿقل افزوجي. ًِ  ادفر, وهق جلؼقل: بؾ ؿبض

 افؼبض, وهل ُمّدظًك ظؾقفو, ؾودؼّدم ؿقهلو.إمؾ ظدم  أن: والعؾة ♦

 إٓ إن ـون افظوهر بخال  ذفؽ, ؾقؼدم افظوهر.

اظتود أهؾ بؾد أن جلؽقن ادفر جلدؾع مؼدمًو ؾوّدظً افزوجي بعد شوـي أكوف مل جلسوؾؿفو  مثال ذلؽ:

ادفر: ؾوٕمؾ ظدم افؼبض فؾؿفر, فؽـ ظـدكو طوهر أؿقى مـ إموؾ وهوق افعور , ؾقؼودم ؿقفوف 

 ؿقهلو. ظذ

 

 

 

                                 
 (, مـ حدجلٌ ابـ ظبوس.1711(, ومسؾؿ )4552أخرجف افبخوري ) (1)



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
018 

 لااااافص

 :قال ادملػ

َج الرجُؾ ابـَتف ] َجفقا بقال اْلقؿُ َيِصحُّ َتػقيُض الُبْضِع: بلن ُيَزوِّ َة، أو َتلَذَن امرأٌة لَقلِقِّفقا أن ُيَزوِّ ْجَزَ

 ِ ، و ققا َمْفققُر ادْ َُ أحققُدمها، أو َأْجـَبِققل  َجفققا ظققذ مققا َيشققا ثققِؾ بالَعْؼققِد، َمْفقٍر. وتػقققيُض اْلقققَؿْفِر: بققلن ُيَزوِّ

لَ: جاز، ويصح إبراؤها مـ مفقر ادثقؾ قبقؾ قوَيْػِرُضف احلاكُؿ بَؼْدِره بطؾبفا، إن تراضقا قبؾف ظذ ص

َؼفقا َقْبقَؾ  فرضف. وَمـ مقاَت مقـفم قبقَؾ اإلصقابِة والػقْرِض َوِرَثقف أَخقُر، و قا َمْفقُر كِسقائِفا. وإن َضؾَّ

ؼفقا بعقَده فقال قفا، َوُظْس ِر َزوجِ قالدخقِل فؾفا ادتعُة بؼْدِر ُيْس  ُخقِل، َوإِْن َضؾَّ ِره، َوَيْسَتِؼرُّ َمْفُر ادِْثِؾ بِالدُّ

َقققا يف الػاشققِد قبققَؾ الققدخقِل، واْلقققَخؾقةِ: فققال َمْفققَر، وبعققَد أحققِدمها ََيِققُب  ك. اْلقققؿُ ُمْتَعققَة، وإذا اْفَسَ َسؿَّ

 َكْرهًا، وٓ ََيُِب مَعف َأْرُش َبؽارةٍ.وََيُِب َمفُر ادِْثِؾ دَِـ ُوضَِئْت بُشْبَفٍة، أو ِزكًا 

اًل، أو َحقؾَّ قبقَؾ التسقؾقِؿ، أو   ، فقنن كقان ُمقَمجَّ ولؾؿرأةِ َمـُْع كػِسفا حتك َتْؼبَِض َصَداَقفا احلقالَّ

ظًا: فؾقس  ا َمـُْعفا، فنن ُأْظِس  َؿْت كػَسفا َتَزُّ وٓ َر بادْفِر احلالِّ فؾفا الَػْسُخ، ولقق بعقَد القدخقِل، قَشؾَّ

 .[َيػَسُخف إٓ حاكؿٌ 

هذا افػصوؾ هوق يف بقوون أحؽووم ادػقووي, وحؽوؿ ادفور يف افـؽووح افػوشود, ووطء افشوبفي, 

 وافزكو, وؽر ذفؽ.

َج الرجققُؾ ابـَتققف )ققلققف  َة، أو َتققلَذَن امققرأٌة لَقلِقِّفققا أن اْلقققؿُ َيِصققحُّ َتػقققيُض الُبْضققِع: بققلن ُيققَزوِّ ْجَزَ

َجفا بال َمْفرٍ     (.ُيَزوِّ

 اإل ول, ـلن ادفر ُأِ َؾ حقٌ مل جُلَسَؿ. لتػقيض لغة:ا

 كقظون: اصطالحًا:

 تػقجلض ادفر. -2تػقجلض افُبضع.  -1

َج افرجوُؾ ابـتوف ادجوزة  , أو -وهول افبؽور-وأصور هـو إػ تػقجلض افُبضع, وظرؾف: بوولن جُلوزوي

 تلذن ادرأة فقفقفو أن جلزوجفو بال مفر.
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ابـتف افبؽر بال مفر, شقاء شؽً ظـوف يف افعؼود, أو صوورط أكوف  أن جلليت افرجؾ وجلزوجفادراد: 

 ٓ مفر بقـفام, أو تلذن ادرأة فقفقفو أن جلزوجفو بال مفر.

 ؾنذا حصؾ هذا ؾنن افـؽوح جلصح, وجلؽقن هلو مفر اد ؾ.

َُ أحُدمها، أو َأْجـَبِل  ققلف: ) َجفا ظذ ما َيشا    (.وتػقيُض اْلقَؿْفِر: بلن ُيَزوِّ

 ؽوور: أي-فوور: أن جيعووؾ حتدجلوود ادفوور إػ رأي أحوود افووزوجغ, أو إػ أجـبوول تػووقجلض اد

 .ذفؽ وؽر, ا دة أو ا د, أو :ـوٕم,-افزوجغ

: ادفور تػرووف, -وؿد جلؽقن راؽبوًو يف افـؽووح وفرؽوبفؿ بوف-أن جلؼقل افزوج  وصقرة ذلؽ:

 وحتدده افزوجي بام صوءت, أو تػروف أمفو, أو أخقهو, وكحق ذفؽ.

 ل ويل ادرأة: أظطـو مـ ادفر مو ترجلد, ثؿ جلتعوؿدان, ومل حيدد ادفر, ؾفذا تػقجلض ادفر.أو جلؼق

   (.و ا َمْفُر ادِْثِؾ بالَعْؼدِ ققلف: )

احلؽؿ يف كؽوح تػقجلض افبضع, وتػقجلض ادفر: أن افـؽوح جلصح, وجل بً فؾزوجي مفور اد وؾ 

 يف وؿً افعؼد.

ضوع, أو َمفوٍر: ؾقصوح, وجل بوً فؾزوجوي مفور ظؼودا ظؼود كؽووح, وؾقوف تػوقجلض بُ  مثال ذلؽ:

 , ؾق بً هلو ذفؽ, وادعتز وؿً افعؼد.وً ن أفػوم ؾفو, ؾؿ اًل: مفُر م ؾفو ظشور

أن افزواج ٓ جلؽقن إٓ ظذ مداق, فؽـف دو مور هـو جمفقًٓ, وجوى هلوو مفور اد وؾ : والعؾة♦

 يف وؿً افعؼد, حتك ٓ جلتؿ افعؼد بال مفر ودد.

   (.ُضف احلاكُؿ بَؼْدِره بطؾبفاوَيْػرِ ققلف: )

 افذي جلتقػ تؼدجلر مفر اد ؾ: هق احلوـؿ, وجلؼقم مؼومف أن افؼووول.

 ؾقؼدره بؼدر م ؾفو, ؾقـظر إػ كسوئفو ومـ تسوو و يف افبؽورة, وافسـ, وا امل ؾقؼدره.

 فؽـ احلوـؿ ٓ جلتدخؾ يف هذا إٓ إذا ضؾبً افزوجي, واصتؽً. 
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 (.  لَ: جازقبؾف ظذ صإن تراضقا قققلف: )

إذا تراووك افزوجون ظذ صولء جلدؾعف افزوج فؾزوجي, ؾقجقز ذفوؽ, وفوق ـوون صووق ًو ؿؾوقاًل, 

   .وٓ حوجي فؾؼووول, بؾ جل بً هلو مو تراووقو ظؾقف, ؾنن وجد كزاع رجع إػ افؼووول

 أن حؽؿف جلرؾع اخلال .والعؾة:  ♦

أن جلعطقفوو افوزوج ظشوورجلـ أفػوًو, أو مخسوي  مفوُر م ؾفوو ظشوورة آٓ , ؾوتػؼوو مثال الساضقل:

 آٓ  ؾقصح, وحؽؿف حؽؿ ادسؿك يف افعؼد.

 (.  ويصح إبراؤها مـ مفر ادثؾ قبؾ فرضفققلف: )

جلصح فؾؿرأة أن تزئ زوجفو مـ مفر ادِ ؾ ؿبؾ أن جلؾزمف افؼووول بذفؽ, بؼقد أن جلؽقن ثؿوي 

تزأه موـ بعوض مفور اد وؾ, وكحوق ذفوؽ,  مفر جُلدؾع هلو, وفق ؿّؾ: ـل ٓ تؽقن بال مفر, وجلصح أن

 وجلصح أن  بف إجلوه بعد افؼبض.

حدد مفرهو مخسوغ أفػًو ؾتـوزفً ادرأة ظـ كصػف, أو ـؾوف, أو وهبتوف إجلووه بعود موو  مثال ذلؽ:

 ؿبضتف, وهل ممـ جيقز تصورؾفو يف موهلو, ؾؾفو ذفؽ. 

 :والعؾة ♦

 إشؼوط بعضف.. أكف حؼفو ؾؾفو احلؼ يف إبؼوئف, أو إشؼوضف, أو 1

 .(1) (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) وفعؿقم: .2

   (.وَمـ ماَت مـفم قبَؾ اإلصابِة والػْرِض َوِرَثف أَخُر، و ا َمْفُر كِسائِفاققلف: )

 :إذا موت أحد افزوجغ ؿبؾ حصقل إمرجلـ 

 أي: ؿبؾ أن جلصوقبفو افزوج بجامع, أو خؾقة. اإلصابة: -1

 ؾ أن جلػرض هلو ادفر.أي: ؿب الػرض: -2

                                 
 (.4افـسوء, أجلي ) (1)
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:ؾوحلؽؿ يف هذه احلوفي مو جلع 

 افزوج افبوؿل جلرث ادتق . -1

 جل بً فؾزوجي مفر اد ؾ. -2

 جلؽقن ظذ افزوجي افعدة, إن ـون ادتق  هق افزوج.  -3

َج اْمَرَأًة َؾاَمَت َظـَْفوو, َومَلْ جَلوْدُخْؾ  حدجلٌ ابـ مسعقد  :والدلقؾ ♦  أكف ش ؾ ظـ َرُجٍؾ َتَزوَّ

ُة, َوهَلَو ادَِْراُث, َؾَؼو وِماًل, َوَظَؾْقَفو اْفِعدَّ ـَ َداُق  َداَق, َؾَؼوَل: هَلَو افصَّ ـُ هِبَو, َومَلْ جَلْػِرْض هَلَو افصَّ وَل َمْعِؼوُؾ ْبو

ًُ َرُشقَل اتِ ^:  .(1)«َقضقك بِِف يِف بِْرَوَع بِـِْت َواِصٍؼ » ِشـَوٍن: َشِؿْع

َؼفا َقْبَؾ الققلف: )    (.ِرهقِر َزوِجفا، َوُظْس قدخقِل فؾفا ادتعُة بؼْدِر ُيْس وإن َضؾَّ

 فؾف حالتان:, -وهق افدخقل هبو- إذا ضؾؼ افزوُج افزوجَي ؿبؾ وجقد مو جلستؼر بف ادفر

ۋ ) أن جلؽووقن ؿوود ؾوورض هلووو مووداؿًو: ؾق بووً هلووو كصووػف, وتؼوودم بقووون هووذا: فؼقفووف: -1

 .(2)(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

 جلػرض هلو افصداق: ؾنن هلو ادتعي, وهذا افذي ذـره ادصـػ هـو.أن جلؽقن ؿبؾ أن  -2

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) :ققلقققف: والققدلقؾ ♦

 .(3)(ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵  ﮶ ﮷

تؽووقن بحسووى حووول افووزوج: ظسوووره, وجلسوووره, ؾوونن ـووون مقشووورًا اشووتحى فووف أن  فادتعققة:

 جلزجلدهو, وإن ـون معسورًا ؾبحسى حوفف.

                                 
(, وابـ حبون 3355(, وافـسوئل يف )1145(, وافسمذي )2115(, وأبق داود )18463أخرجف أمحد ) (1)

 مححف ؽر واحد مـ إئؿي.(, و2738(, واحلوـؿ )4151)

 (.237افبؼرة, أجلي ) (2)

 (.236افبؼرة, أجلي ) (3)
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 واُت ,(1)« ادُتعوي خوودم, ثوؿ دون ذفوؽ افـػؼوي, ثوؿ دون ذفوؽ افؽسوقةأظذ»ؿول ابـ ظبوس: 

 ؼفو يف افؼرآن ومل حيددهو, بؾ أرجعفو إػ حول افزوج.أضؾَ 

ؼفا بعَده فال ُمْتَعةَ ققلف: ) ُخقِل، َوإِْن َضؾَّ    (.َوَيْسَتِؼرُّ َمْفُر ادِْثِؾ بِالدُّ

 ؽره ؾال متعي هلو, بؾ هلو ادفر. إذا حصؾ افطالق بعد مو اشتؼر ادفر إمو بدخقل, أو

ؼفا بعَده فال ُمْتَعةَ ققلف: )    (.َوإِْن َضؾَّ

1 : ـّ , وه
ٍ
 ( مفر اد ؾ جل بً, وجلستؼر فـسوء

 . ادػّقوي, وفغرهو ممـ شؿل هلو مفر اد ؾ.1

 . َمـ حؽؿـو بػسود مو شؿل هلو مـ مفر, وأثبتـو هلو مفر اد ؾ.2

 ( مفر اد ؾ جلستؼر بلمقر: 2

 فدخقل: بلن حيصؾ مـف وطء هلو, ؾقستؼر مفر اد ؾ هلو بوإلمجوع.ا -1

, ؾدل ظذ أكف إذا حصوؾ مسووقس, ؾونن ادفور (2)(ۅ ۅ ۉ ۉ) ؿقفف تعوػ: والدلقؾ:♦

 جلستؼر.

 ؾنكف جلستؼر مفر اد ؾ ـوماًل. -وفق مل جلطل-اخلؾقة: ؾنذا خال هبو  -2

َرُجٍؾ اْخَتَذ بِوْمَرَأٍة َومَلْ ُشَوفِْطَفوو  , ؾؼد ورد أكف َؿضوك يِف ورود ذفؽ ظـ ظؿر  والدلقؾ:♦

وِماًل, وؿول: اِق دوفصَّ ب قَداُق » ـَ , (3)«إَِذا َأْ َؾُؼقا َبابًا، َوَأْرَخْقا ِشْسًا، َأْو َكَشُػقا َِخَارًا، َفَؼقْد َوَجقَب الصَّ

 .(4)وروي كحقه ظـ ظع 

  ابـ مسعقد.ادقت: ؾنذا موت أحد افزوجغ اشتؼر هلو ادفر, وتؼدم خز -3

                                 
, وؿول إفبوين يف اإلرواء (1/328( وابـ جرجلر يف افتػسر )7/116صقبي يف ادصـػ ) أخرجف ابـ أيب (1)

 إشـوده محقح ظذ ذط افبخوري.(: 1942)

 (.237افبؼرة, أجلي ) (2)

 .(16688صقبي يف ادصـػ ) أخرجف ابـ أيب (3)

 .(16692صقبي يف ادصـػ ) أخرجف ابـ أيب (4)
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 إذا اشتحؾ مـفو مو ٓ حيؾ فغره: اشتؼر هلو ادفر, ـام ؿول اإلموم أمحد. -4

 هبو: ؾقستؼر مفر اد ؾ ـوماًل. مسفو بشفقة, وكحقهو, وفق مل شُؾ  فق ؿّبؾفو, أو مثالف:

 «.إذا كول مـفو صوق ًو ٓ حيؾ فغره, ؾعؾقف ادفر»ؿول أمحد: 

 ادسؿك أجلضًو.وهذه إمقر جلستؼر هبو ادفر 

َقا يف الػاشِد قبَؾ الدخقِل، واْلقَخؾقةِ: فال َمْفرَ ققلف: )    (.وإذا اْفَسَ

 هـوك ؾرق يف افـؽوح: بغ افـؽوح افػوشد, وافـؽوح افبوضؾ.

 مو اختؾػ افعؾامء يف ؾسوده: ـوفـؽوح بال ويل. فالػاشد:

 كحقه.مو اتػؼ افعؾامء ظذ ؾسوده, وبطالكف: ــؽوح خومسي, و والباضؾ:

 :  فقؼقل ادصـػ*

 إذا اؾسؿو يف افـؽوح افػوشد ؿبؾ افدخقل, واخلؾقة, ؾال مفر هلو, وٓ متعي. -أ

افعؼوود افػوشوود وجووقده ـعدمووف, ومل حيصوؾ إػ أن صووولء ممووو جلسووتؼر بووف ادفوور,  والعؾقة: أن♦

 ؾقعتز ٓ صولء, وشقاء أـوكً افػرؿي بؿقت, أو ضالق.

كاْلقؿُ وبعَد أحِدمها ََيُِب ققلف: )    (.َسؿَّ

إذا حصؾً افػرؿي بعد افدخقل, أو بعد اخلؾقة, أو مو جلستؼر بف افصداق مموو تؼودم: ؾنكوف  -ب

 جيى هلو ادفر ادسؿك هلو يف افعؼد.

َم اْمَرَأةٍ َكَؽَحْت بَِغقْرِ إِْذِن َولِقَِّفقا َفـَِؽاُحَفقا َباضِقٌؾ، » مرؾقظًو: حدجلٌ ظوئشي والدلقؾ: ♦ َأيُّ

ـْ َفْرِجَفا َفـَِؽاُحَفا ا َفَؾَفا اْلقَؿْفُر بَِم اْشَتَحؾَّ ِم  .(1)«َباضٌِؾ، َفـَِؽاُحَفا َباضٌِؾ، َفنِْن َدَخَؾ هِبَ

                                 
(, وابـ موجف 5373(, وافـسوئل يف افؽزى )1127(, وافسمذي )2583(, وأبق داود )24255أخرجف أمحد ) (1)

: (, ومححف ابـ معغ, وأبق ظقاكي, وابـ خزجلؿي, وابـ حبون, واحلوـؿ, وافبقفؼل, وإفبوين. اكظر1885)

 (1845اإلرواء )
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ا الَِّذي َأْظَطاَها بَِم َأَصاَب ِمـَْفا» ويف رواجلي:  .(1)«َوَ َ

وإحلوؿًو فف بوفعؼد افصحقح, ؾنن افـؽوح مع ؾسوده جلستوى ظؾقوف أـ ور أحؽووم افصوحقح: موـ 

 : ؾؾذا فزم ادسؿك ؾقف: ـوفصحقح.وؿقع افطالق, وفزوم ظدة افقؾوة بعد ادقت, وكحق و

   (.وََيُِب َمفُر ادِْثِؾ دَِـ ُوضَِئْت بُشْبَفةٍ ققلف: )

 إذا وضئ امرأة بشبفي ؾنكف جل بً هلو مفر اد ؾ, شقاء ـوكً صبفي ظؼد, أو اظتؼود.

 و زوجتف, أو أمتف, ؾتبغ أ و أجـبقي.فق جومعفو طوكًو أ  مثال القطَ بشبفة اظتؼاد:

فق ظؼد ظؾقفوو بعؼود, ثوؿ تبوغ أ وو ٓ حتوؾ: ـولن تؽوقن أختوف موـ  ومثال القطَ بشبفة ظؼد:

 افرووع.

 والدلقؾ:♦

ـْ َفْرِجَفا» ظؿقم ؿقفف ^: -1  .«-أي: بام كول مـف- َفَؾَفا اْلقَؿْفُر بَِم اْشَتَحؾَّ ِم

 ادفر: فإلتال . وٕكف إتال  فؾبضع, ؾق بً ظؾقف -2

   (.أو ِزكًا َكْرهاً ققلف: )

 إذا زكك هبو ـرهًو بغر رووك, ؾنكف جل بً هلو مفر اد ؾ.

ـْ َفْرِجَفا» ظؿقم ؿقفف ^: والدلقؾ:♦  .«َفَؾَفا اْلقَؿْفُر بَِم اْشَتَحؾَّ ِم

 .(2)«َمْفُر اْلَبِغلِّ َخبِقٌث »أمو إن ـون برووك مـفو ؾؾقس هلو صولء: حلدجلٌ: 

   (.وٓ ََيُِب مَعف َأْرُش َبؽارةٍ ) ققلف:

 ٓ جيى أرش بؽورة دـ تؾػً بؽور و. -ادقضقءة بشبفي, وبزكو-يف ادسلفتغ افسوبؼتغ 

 أن ادفر بدل ادـػعي ادستقؾوة بوفقطء, ؾؼد أظطوهو ادفر, ؾقؽػل ظـ إرش.والعؾة: ♦

                                 
 .(1943ومححف إفبوين يف اإلرواء ), (4574) أخرجف ابـ حبون (1)

 (.1568(, وأمؾف يف محقح مسؾؿ )5152(, وابـ حبون )3421وأبق داود ) (,15812) أمحد أخرجف (2)
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  (.الَّ ولؾؿرأةِ َمـُْع كػِسفا حتك َتْؼبَِض َصَداَقفا احلققلف: )

 ممجؾ. -2حوّل.  -1 * الصداق قسمن:

 فؾؿرأة أن نـع كػسفو مـ افزوج حتك تؼبض مداؿفو احلول, وٓ تلثؿ بوٓمتـوع. فاحلاّل:

تتؾووػ بوٓشووتؿتوع, وششوووك أ ووو إذا  -وهوول افووقطء-أن ادـػعووي ادعؼووقد ظؾقفووو : والعؾققة♦

 شؾؿً كػسفو فؾزوج, واشتق  ادـػعي أن جلامضؾ.

ظًا: فؾقس  ا َمـُْعفافققلف: ) َؿْت كػَسفا َتَزُّ اًل، أو َحؾَّ قبَؾ التسؾقِؿ، أو َشؾَّ    (.نن كان ُمَمجَّ

 * ذكر ادصـػ ثالث حآت لقس  ا أن ُتـع كػسفا فقفا: 

 إذا ـون ادفر ممجاًل: ؾؾقس هلو مـع كػسفو. -1

ذفوؽ أ وو تسوؾؿ : أكف مل حيوّؾ وؿوً ضؾبوف, وؿود روووقً هول بوفتلجقوؾ, ومؼتضووك والعؾة♦

 كػسفو ؿبؾ حؾقفف.

 إذا حّؾ وؿً ادفر ادمجؾ ؿبؾ أن تسؾؿ افزوجي فزوجفو. -2

تزوجً بؿفر مخسي آٓ  ممجؾي إػ صفرجلـ, ؾجوء إجؾ وهق مل جلدخؾ ظؾقفوو بعود,  مثالف:

 ؾلراد افدخقل هبو: ؾؾقس هلو أن أن نـعف, وتؼقل: حتك تعطقـل افصداق ادمجؾ افذي حّؾ.

: أكف دو ـون ممجاًل ورووقً هل بتلخره, وـون إمؾ أن تسؾؿ كػسفو ؿبوؾ ذفوؽ, والعؾة♦

 ؾرووهو بتلخره رووًو مـفو بتسؾقؿ كػسفو ؿبؾ ؿبضف, وجلصور هق ـوفدجلـ يف ذمتف.

 إذا شؾؿً كػسفو تزظًو ؿبؾ أن تستؾؿ ادفر احلوّل. -3

ف شوقعطقفو حؼفو, ثؿ موضؾ, ؾؾوقس يف ادفر احلول فق أ و شؾؿً كػسفو ثؼي بوفزوج وأك مثالف:

 هلو أن نـع كػسفو بعد مو دخؾ, أو خال هبو.

 أ و رووقً بوفتسؾقؿ, واشتؼرار افصداق, ؾؾقس هلو افعقد.: والعؾة♦
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فائدتان  : 

.فق أ و امتـعً ظـ تسؾقؿ كػسفو ؾقض فوو مؽرهوي, ؾنكوف ٓ جلسوؼط حؼفوو يف آمتـووع: ٕكوف 1

 حصؾ بغر رووهو.

افزوج أن جلسؾيؿ ادفَر حتك تسؾؿ افزوجي كػسفو, ورؾضً افزوجي حتك تسوتؾؿ  . إذا رؾض2

افصداق, ؾنكف جيز افزوج ظذ دؾع افصداق, ثؿ افزوجي ظوذ تسوؾقؿ كػسوفو: ٕن يف إجبورهوو ظوذ 

 تسؾقؿ كػسفو أوًٓ خطر اإلتال  فؾبضع.

   (.لدخقلِ َر بادْفِر احلالِّ فؾفا الَػْسُخ، ولق بعَد اقفنن ُأْظِس ققلف: )

 إذا أظسور افزوج ومل جلتؿؽـ مـ دؾع ادفر احلوّل, ؾنن هلو افػسخ, وفق ـون بعد افدخقل هبو.

أكف تعذر افقمقل إػ افِعقض, ؾؽون هلو افػسخ, ـام فق أظسور ادشسي بوف ؿـ بعود : والعؾة♦

 تسؾقؿ ادبقع.

   (.وٓ َيػَسُخف إٓ حاكؿٌ ققلف: )

 سور يف دؾع ادفر إٓ حوـٌؿ, أو مـ جلؼقم مؼومف.ٓ جلتقػ ؾسخ افـؽوح ظـد اإلظ

 أن هذا إمر جلصحبف اختال  ؽوفبًو, وحؽؿ احلوـؿ جلرؾع اخلال , وجلػصؾ إمر.والعؾة: ♦

 



  

 
 الهكاااااااااااااااا  كتاااااااااااااااا   

 
007 

 :قال ادملػ

ُرُم َهْجقُره إ] ةٍ إجابُة ُمسؾٍؿ حَيْ ِل َمرَّ ، وَهُِب يف َأوَّ ُـّ ولق بشاةٍ فَلَقؾَّ ـْ َثقؿَّ ُتَس لقفقا إن َظقَّـَقف، ومل يؽق

: ُكِرَهقت اإلجابقُة، وَمقـ َصقْقُمف واجقٌب  قل  ُمـَْؽٌر، فنن َدَظا اْلقَجَػَذ، أو يف الققِم الثالقِث، أو دظقاه ذِمِّ

، وقدظا واْكَص  َِ قُػ ظقذ َصقاْلققؿُ َر ، وٓ ََيِقُب إكقُؾ، وإباحُتقف َتَتققَّ ُؾ ُيْػطِقُر إن َجقَزَ  ريِح إْذٍن أوقَتـَػِّ

ه، وإٓ َأَبقك، وإن َحَضققَقريـٍة. وإن َظؾَِؿ أنَّ َثؿَّ ُمـؽرًا َيْؼقِدُر ظقذ َتغققِره َحَضق َ َر، ثقؿ َظؾِقَؿ بقف قَر و قرَّ

. وُيْؽقَرَه الـِّثقاُر، والتؼاُضقف، قأزاَلف، فنن داَم لَعجِزه ظـف اْكَص  َ ، وإن َظؾَِؿ بف ومل َيَرُه، ومل َيسقَؿْعُف ُخقرِّ َِ َر

َِ  وَمـ َأَخَذه، أو ُِّ فقف لؾـسا ُـّ إظالُن الـؽاِح، والد  .[َوَقَع يف َحْجِره فؾف. وُيَس

 نوم افشولء, واجتامظف, جلؼول: أومل افرجؾ إذا اجتؿع ظؼؾف, وخؾؼف. القلقؿة يف إصؾ:

 اشؿ فؾطعوم يف افعرس خومي. رع:قوىف الش

 إصؾ يف القلقؿة: السـة، واإلمجاع:♦

ـِ َظوْقٍ  : » حدجلٌ أكس بـ موفؽ فؿـ السـة:. 1 ـِ ْبو مْحَ أن افـَّبِلُّ ^ َرَأى َظَذ َظْبِد افورَّ

ـْ َذَهوٍى, َؾَؼووَل: «َمْفَقْؿ، َأْو َمْف،: »َأَثَر ُمْػَرٍة, َؾَؼوَل  ًُ اْمَرَأًة َظَذ َوْزِن َكَقاٍة ِمو ْج َبقاَرَك اهللُ », َؿوَل: َتَزوَّ

 .(1)«َلَؽ، َأْومِلْ، َوَلْق بَِشاةٍ 

 ظذ مشوروظقتفو.مـعؼد  واإلمجاع:. 2

احلؽؿة مـ إقامة ولقؿة الـؽاح: 

 إضعوم افػؼراء, وادسوـغ. -2إطفور افـؽوح, وإظالكف.  -1

 إطفور افػرح وافسورور. -4صؽر ت ظذ كعؿي افزواج.  -3

 اجتامع افـوس, ومؾي افرحؿ. -5

                                 
 .(1427(, ومسؾؿ )2548أخرجف افبخوري ) (1)
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ُـّ ولق بشاةٍ فَلَقؾَّ ققلف: )  (.  ُتَس

 ئؾ:* أصار ادصـػ يف هذه اْلؿؾة إػ مسا

 حؽؿ وفقؿي افعرس. إوػ:

 ؾؼرر أ و شـي: ٕمر افـبل ^ هبو, وؾعؾف هلو. 

 :  والصارِ لف مـ القجقب لالشتحبابؾنكف أمر, « َأْومِلْ، َوَلْق بَِشاةٍ »وأمو حدجلٌ:  -

 أن افقفقؿي ضعوم بؿـوشبي شورور حودث, ؾلصبف شوئر إضعؿي. 

 وٕكف أمٌر بشوة, وٓ خال  أ و ٓ  ى. 

كوف مل جلوولمره ؿبووؾ ذفوؽ, ؾؾووق مل جلووره, ومل جلؾؼووف, ومل جلـتبوف فهثوور دووو ظؾوؿ بزواجووف, ودووو أمووره وٕ

 بوفقفقؿي, وفق ـوكً واجبي ٕمر هبو أمرًا ظوّمًو فؾؿسؾؿغ.

 مؼدار افقفقؿي. الثاكقة:

 : أن افسـي أن تؽقن بشوة ؾلؿؾ مـ افشوة.-ـام ؿرر ادصـػ- ؾودذهى

 .  «َأْومِلْ، َوَلْق بَِشاةٍ » :ـ حلدجلٌ أكس يف ؿصي ظبد افرمح

ـِ مـ صعر, ـام يف حدجلٌ مػقي بـً صووقبي  جلِ , (1)وفػعؾف ^, ؾؼد أومل ظذ بعض كسوئف بُِؿدَّ

 وؽره مـ إحودجلٌ.

 : ؾفق مقشع, مـ ظؼد افـؽوح إػ اكتفوء أجلوم افعرس. وقت القلقؿةأمو  -

 ظؼى افدخقل.وؾعؾ افـبل ^ يف حدجلٌ دخقفف بزجلـى جلدل ظذ أكف جعؾف 

ُرُم َهْجُره إلقفاققلف: )  إجابُة ُمسؾٍؿ حَيْ
ةٍ ِل َمرَّ    (.وَهُِب يف َأوَّ

 أصور ادصـػ إػ دظقة وفقؿي افعرس, ؾؼرر أن إجوبتفو واجبي.

 والدلقؾ:♦

ا»مرؾقظًو: حدجلٌ ابـ ظؿر  -1  .(2)«إَِذا ُدِظَل َأَحُدُكْؿ إَِػ الَقلِقَؿِة َفْؾَقْلهِتَ

                                 
 (.5172أخرجف افبخوري ) (1)

 .(1429ومسؾؿ ) (,5173أخرجف افبخوري ) (2)
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 ر إذا  رد ظـ افؼرائـ اؿتضوك افقجقب.ؾفذا أمر, وإم

، »مرؾقظًو:  وحدجلٌ أيب هرجلرة  -2 إَِذا ُدِظَل َأَحُدُكْؿ َفْؾُقِجْب، َفنِْن َكقاَن َصقائًِم، َفْؾُقَصقؾِّ

 .(1)«َوإِْن َكاَن ُمْػطِرًا، َفْؾَقْطَعؿْ 

ْظَقَة، َفَؼْد َظصق»مرؾقظًو:  وحدجلٌ أيب هرجلرة  -2 ـْ مَلْ َُيِِب الدَّ  .(2)«ك اهللَ َوَرُشقَلفُ َوَم

 ؾحؽؿ بوفعصوقون ظذ مـ مل جيى, وٓ حيؽؿ بوفعصوقون إٓ ظذ ترك افقاجى.

ـْ َثؿَّ ُمـَْؽرٌ ققلف: ) ُرُم َهْجُره إلقفا إن َظقَّـَف، ومل يؽ  (.إجابُة ُمسؾٍؿ حَيْ

 :جلشسط فقجقب إجوبي افدظقة صوروط, وهل 

 ؾال  وب دظقتف, وشوقذـر هذا ٓحؼًو. أن جلؽقن افداظل مسؾاًم: ؾنن ـون ـوؾراً  -1

 أن جلؽقن ممـ حيرم هجره: بلن جلؽقن مسؾاًم, مستؼقاًم, ؽر مبتدع, وؽر جموهر بودعصوقي. -2

, شوقاء أـوون بووفؽالم ادبوصوور معوف, أو -أي: شصوف بوفودظقة-أن جلعغ افداظل ادودظق:  -3

 أرشؾ فف رشقًٓ: ـوبـف: فقدظقه.

 دظقة, بؾ ـوكً دظقة َجَػذ, ؾسوقليت أ و ٓ  ى.أمو إن مل جلعقـف بوف -

 أن تؽقن افقفقؿي خوفقًي مـ ادـؽر: ؾنن ـون ؾقفو مـؽٌر مل جيى, وجلليت بقون ادسلفي. -4

أن تؽقن افدظقة يف ادرة إوػ: ؾوفذي  ى إجوبتف هق افققم إول, أمو فوق دظووه فوـػس  -5

 ظوه هلو ؾفذه ٓ  ى.افقفقؿي مـ افغد, أو مـع افققم اف وفٌ ود

أن ٓ جلؽقن فؾؿدظق ظذر جلؿـعف مـ احلضوقر, أو جلؾحؼوف ووورر فوق أجووب: ـوام فوق ـوون  -6

مرجلضًو, أو مسوؾرًا, أو خوئػًو مـ ظدو, أو فص, أو كحقه, أو ـون ظـده مرجلٌض ٓ جلؼدر ظوذ ترـوف, 

 ؾال جيى حقـفو.

:أن واجبوت افشورع تسؼط مع افعذر. والؼاظدة 

                                 
 .(1431مسؾؿ )أخرجف  (1)

 .(1432مسؾؿ )أخرجف  (2)
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   (.َدَظا اْلقَجَػَذ فنن ققلف: )

 أن جلدظق افـوس بدون ختصوقص, وهق مو جلسؿك بوفدظقة افعومي. اْلػذ:

 ـام فق ؿول صخص فؾجؿقع يف مـوشبٍي أو مسجد أو ؽره: ـؾؽؿ مدظقون ؽدًا إػ وفقؿتل.

.ؾوحلؽؿ: أكف تؽره إجوبتف 

 أن ؾقفو دكوءة فؾؿدظق, ومػوخرة, ومبوهوة فؾداظل. :والعؾة♦

 جلسؿك بوفـؼرى: وهل أن شص ؿقمًو بدظقتف.وبخالؾف مو 

   (.أو يف الققِم الثالِث ققلف: )

 ى. ظداه ؾال مو تؼدم أن مـ صوروط إجوبي افدظقة فؾقفقؿي: أن تؽقن يف افققم إول, أمو 

 وذـر هـو أن إجوبي افدظقة فؾققم اف وفٌ مؽروهي.

ِل َيقْ » مرؾقظًو: حدجلٌ ابـ مسعقد  والدلقؾ:♦ ، َوَضَعقاُم َيقْقِم الثَّقايِن ُشقـٌَّة، َضَعاُم َأوَّ ٍم َحؼ 

َع اهللُ بِفِ  َع َشؿَّ ـْ َشؿَّ  . (1)«َوَضَعاُم َيْقِم الثَّالِِث ُشْؿَعٌة، َوَم

 وٕ و زائدة ظـ احلوجي, ويف ذفؽ شورٌ , ومبوهوٌة ؽوفبًو.

: ُكِرَهت اإلجابةُ ققلف: ) ل     (.أو دظاه ذِمِّ

فقؿي: أن جلؽقن افداظل مسؾاًم, وأمو افؽوؾر إذا دظووك تؼدم أن مـ صوروط وجقب حضقر افق

 فقفقؿي, ؾال  ى إجوبتف, بؾ هل مؽروهي.

أن اإلجوبي ؾقفو إـراٌم, ومقآٌة, وهول موـ أشوبوب ادحبوي, وادوقدة, وهوذه إموقر : والعؾة♦

 مـتػقي يف حؼ افؽوؾر: إذ ادطؾقب إذٓهلؿ, وإهوكتفؿ, وهذا جلؽقن بسك إجوبي دظق ؿ.

                                 
(, وؿول: ٓ كعرؾوف مرؾقظوًو إٓ موـ حودجلٌ زجلوود بوـ ظبود ات, وزجلوود بوـ ظبود ات ـ ور 1597أخرجف افسمذي ) (1)

 موع افغرائى وادـوـر. وشؿعً وؿد بـ إشامظقؾ جلذـر, ظـ وؿد بـ ظؼبوي ؿوول: ؿوول وـقوع: زجلوود بوـ ظبود ات

 ذؾف جلؽذب يف احلدجلٌ.
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جيقز حضقرهو فؾؿصؾحي: ـوام إذا ُرِجوَل إشوالُمف وكحوق ذفوؽ, وؿود أجووب افـبول ^  فؽـ

 دظقة  قدي.

، وقوَمـ َصْقُمف واجٌب دظا واْكَص ققلف: ) َِ ُؾ ُيْػطُِر إن َجَزَ اْلقؿُ َر  (.َتـَػِّ

 إجوبي افدظقة واجبي حتك ظذ افصوئؿ. 

ُدُكْؿ َفْؾُقِجقْب، َفقنِْن َكقاَن َصقائًِم إَِذا ُدِظقَل َأَحق» :: مو تؼدم مـ حدجلٌ أيب هرجلورة والدلقؾ

، َوإِْن َكاَن ُمْػطِرًا، َفْؾَقْطَعؿْ   .(1)«َفْؾُقَصؾِّ

 افدظوء. وادراد بالصالة هـا:

ولؽـ هؾ يؾزمف أن يػطر مـ صقمف؟ 

 : ــذٍر, وؿضوء رمضون: ؾال جيقز أن جلػطر, بؾ جلدظق, وجلـصور .إن كان صقمف واجباً  -أ

موحَى افدظقة أكف موئؿ: فؽل جلعذره, وٓ جلعد هذا موـ افرجلووء, بوؾ موـ فؽـ جلـبغل أن ُشز 

 حسـ آظتذار إذا وجد افسبى.

: ؾونن ـوون يف إؾطووره جوٌز فؾوداظل, وإدخوول فؾسوورور ظؾقوف, أن يؽقن الصققم تطقظقاً  -ب

 ؾقـبغل أن جلػطر.

 ؿول: مـعً فرشقل ات ^ ضعومًو ؾلتك هوق وأموحوبف, حدجلٌ أيب شعقد  والدلقؾ:♦

قَػ َلُؽقْؿ، ُثقؿَّ َققاَل » ؾؾام ووع افطعوم ؿول رجؾ: إين موئؿ, ؾؼول رشقل ات: َدَظاُكْؿ َأُخققُكْؿ َوَتَؽؾَّ

 .(2)«َلُف: َأْفطِْر َوُصْؿ َمَؽاَكُف َيْقمًا إِْن ِصْئَت 

 وإن ـون ؾطره, ومقمف ِشوّقون ظـد افداظل: ؾوٕؾضؾ افبؼوء ظذ مقمف. 

                                 
 .(1431مسؾؿ )أخرجف  (1)

(, وحسـف احلوؾظ, وإفبوين يف اإلرواء 4/462(, وافبقفؼل يف افؽزى )3245أخرجف افطزاين يف إوشط ) (2)

(1952). 
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   (.وٓ ََيُِب إكُؾ ققلف: )

افقاجى يف افقفقؿي هق حضقرهو, أموو إـوؾ ؾؾوقس بقاجوى, وفوق ـوون ادودظق مػطورًا ؾؾوق 

 حضور اددظق, ومل جللـؾ,  وز ذفؽ.

: أن افـبل ^ أمر بوحلضقر, وإـؾ مسوتؼؾ ظوـ احلضوقر, بوؾ مل جلورد موو جلودل ظوذ والعؾة♦

 وجقب إـؾ, إكام ورد مو جلدل ظذ افتخقر.

 ٕمريـ:بال صؽ, فؽـ إـؾ ظـد احلضقر أوػ 

 أكف أبؾغ يف اإلجوبي.  -1

 وهق أبؾغ يف إـرام افداظل, وإدخول افسورور ظؾقف.  -2

 إٓ إن ـون فف ظذر: ـلن جلؽقن أـؾ ؿرجلبًو, أو فف ضعوم خوص.

ُػ ظذ َص ققلف: )  (.ريِح إْذٍن أو َقريـةٍ قوإباحُتف َتَتققَّ

 إٓ بلحد أمريـ: ٓ جللـؾ اددظق مـ ضعوم افقفقؿي,

 إذٍن مـ موحى افقفقؿي: ـلن جلؼقل: تػضؾقا, أو شؿقا ات, وكحقهو. -1

 ؿرجلـٍي تدل ظذ اإلذن: ـتؼدجلؿ افطعوم, ؾتؼدجلؿ افطعوم إذن بوٕـؾ. -2

ه، وإٓ َأَبكقوإن َظؾَِؿ أنَّ َثؿَّ ُمـؽرًا َيْؼِدُر ظذ َتغقِره َحَض ققلف: ) َ    (.َر و رَّ

 فنكف ٓ فؾق مـ حالغ: إذا ظؾؿ اددظق أن يف افقفقؿي مـؽرًا,

: إمو هلقبتوف, أو شوؾطتف, أو ظؾؿوف: ؾقجوى احلضوقر: إجوبوي فؾودظقة, أن يؼدر ظذ اإلكؽار -أ

 وتغقرًا فؾؿـؽر.

 : ؾال جيقز افذهوب.أن ٓ يؼدر ظذ اإلكؽار -ب
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 والدلقؾ:♦

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) ظؿوووقم ؿقفوووف تعووووػ: -1

ىئ يئ جب حب  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

 .(1)(خب مب

ِخِر، َفال َيْؼُعَدنَّ َظَذ َمائِقَدةٍ ُيقَداُر َظَؾْقَفقا » :حدجلٌ ظؿر  -2 ْٔ ـُ بِاهللِ َواْلَقْقِم ا ـْ َكاَن ُيْمِم َم

 .(2)«اْلقَخْؿُر...

َأيِف اْلَبْققِت » : َأنَّ َرُجواًل َموـََع َفوُف َضَعوموًو َؾوَدَظوُه, َؾَؼووَل:حدجلٌ أيب مسوعقد افبودري -3

قَرَة، ُثؿَّ َدَخَؾ ُصق  .(3)«َرٌة؟ َقاَل: َكَعْؿ، َفَلَبك َأْن َيْدُخَؾ َحتَّك َكسقر الصُّ

َِ قَر، ثؿ َظؾَِؿ بف أزاَلف، فنن داَم لَعجِزه ظـف اْكَص قوإن َحَض ققلف: )  (.َر

 فنكف َيب ظؾقف أحد أمريـ:فق أن اددظق دو حضور رأى ادـؽر ومل جلؽـ ؿد ظؾؿ بف, 

 ن زال ادـؽر جؾس, وإٓ خرج. إمو أن جلـؽر, ؾن -أ

 إن مل جلؼدر ظذ اإلكؽور ؾقـصور , وٓ جيؾس. -ب

ُه بَِققِدِه، َفقنِْن مَلْ َيْسقَتطِْع »مرؾقظًو  : حدجلٌ أيب شعقد والدلقؾ ْ ـْ َرَأى ِمـُْؽْؿ ُمـَْؽرًا َفْؾُقَغرِّ َم

يقَمنِ  َفبِؾَِساكِِف، َفنِْن مَلْ َيْسَتطِْع َفبَِؼْؾبِقِف، َوَذلِقَؽ َأْضقَعُػ  وٓ جلوتؿ اإلكؽوور بوفؼؾوى بوفبؼووء يف مؽوون  «اإْلِ

 .ادـؽر مع افؼدرة ظذ مغودرتف

                                 
 (.145افـسوء, أجلي ) (1)

(, وافـسوئل يف 2259)مـ حدجلٌ جوبر, أخرجف افدارمل ويف شـده وعػ, وفف صقاهد (, 125)أمحد خرجف أ (2)

وؿول: محقح ظذ ذط  (7779(, واحلوـؿ يف ادستدرك )588(, وافطزاين يف إوشط )6758افؽزى )

 مسؾؿ.

 (.9/254) «افػتح»ـام ؿول احلوؾظ يف  وشـده محقح(, 7/438) افبقفؼل خرجفأ (3)
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َ ققلف: )  (.  وإن َظؾَِؿ بف ومل َيَرُه، ومل َيسَؿْعُف ُخرِّ

ـوام فوق ـوون يف افقفقؿوي يف مقووٍع -إذا ظؾؿ بقجقد ادـؽر يف افقفقؿي فؽـف مل جلره, ومل جلسوؿعف 

أو مسوؿقٌع, وم ؾوف موو جلؼوع موـ مـؽورات افطبوقل, وافغـووء ظـود  ؽر مؽون جؾقشوف مـؽوٌر مرئوٌل,

 .  -افـسوء, وافرجؾ يف مقوع آخر وهق جلعؾؿ هبذا ادـؽر

: فعودم وجوقب اإلكؽوور وذلقؽ: أن اددظق شور بوغ ا ؾوقس, وآكصوورا : فاحلؽؿ حقـفا

ـْ َرَأى ِمققـْ » ظؾقووف حقـ ووذ, حقووٌ مل جلوور ادـؽوور, ووجووقب اإلكؽووور معؾووؼ بوفرؤجلووي: ُؽْؿ ُمـَْؽققرًا َمقق

هُ  ْ  .(1)«...َفْؾُقَغرِّ

وافتخقر فؾؿصؾحي, ؾنن ـون يف اكصوراؾف رادٌع هلؿ اكصور , وإن ـون يف جؾقشوف مصوؾحي, 

 وخق  ؿطع أرحوم ؾقجؾس.

   (.وُيْؽَرَه الـِّثاُر، والتؼاُضفققلف: )

فـووس موـ : موو جلـ ور, وجلطورح يف افـؽووح وؽوره ظـود اجوتامع ا-بضؿ افـقن وـسورهو- الـقِثار

 ضعوم, أو كؼقد, أو ؽرهو, وك ره, وـذا افتؼوضف وأخذه مؽروه.

 والعؾة:♦

 مو ؾقف مـ افتزاحؿ, وافؼتول, وافتـوهى, وؾقف دكوءة فؾـػس. -1

 وٕكف ؿد جلؽقن ضعومًو َؾُقفون. -2

 وؿد ورد  ل افـبل ^ ظـ افـ ور, ـام يف مسـد أمحد, فؽـ ؾقف وعػ. -3

   (.َوَقَع يف َحْجِره فؾفوَمـ َأَخَذه، أو ققلف: )

 مـ وؿع يف حجره صولء مـ افـ ور, ؾؾف أن جللخذه بال ـراهي: ٕكف مل جلزاحؿ, ومل  ـ كػسف.

 وؿد مؾؽف بقؿقظف يف حجره: ٕن موفؽف ؿد ؿصد نؾقؽف دـ حوزه, ؾؾقس ٕحٍد أخذه مـف.

                                 
 ( مـ حدجلٌ أيب شعقد.49)خرجف مسؾؿ أ (1)
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ُـّ إظالُن الـؽاِح ققلف: )    (.وُيَس

 بف افـوس. افسـي أن جلؽقن افـؽوح معؾـًو جلعؾؿ

 .(1)«َأْظؾِـُقا َهَذا الـَِّؽاَح...»حدجلٌ ظوئشي أكف ^ ؿول:  والدلقؾ:♦

واإلظالن شتؾػ بوختال  افعقائد, وافعور , ؾؼود جلؽوقن بجؿوع افـووس, أو بووٕكقار افتول 

 جلعؿؾ هبو ظـد افـوس, أو بوفد .

ج موحقح, ؾنن وؿع افـؽوح بوفشفقد, وتقامووك افزوجوون موع افشوفقد ظوذ ـتامكوف: ؾووفزوا

 فؽـف مؽروه: ٕكف خال  افسـي وهل إظالن افـؽوح.

َِ ققلف: ) ُِّ فقف لؾـسا    (.والد

 جلسـ يف افـؽوح وورب افد , وذفؽ يف افعرس, وافقفقؿي, ووؿً افعؼد, وافزؾو .

 والدلقؾ: ♦

، َوال»حدجلٌ وؿد بـ حوضى مرؾقظًو:  -1 ُِّ قْقُت يِف َفْصُؾ َما َبْغَ اْلقَحاَلِل َواْلققَحَراِم، القدُّ صَّ

 .(2)«الـَِّؽاِح 

 .(3)«ِرُبقا َظَؾْقِف بِاْلدِقَأْظؾِـُقا َهَذا الـَِّؽاَح، َواْض » مرؾقظوً  حدجلٌ ظوئشي  -2

 ودو ؾقف مـ إظالن افـؽوح, وإصفوره, وهق أمر مسـقن, ـام تؼدم. -3

وووَن يِف : »وروي ظووـ ظؿوور ـَ , َؾوونَِذا  ٌَ وووَن إَذا َشووِؿَع افوودُّ َّ َبَعوو ـَ ووُف  َتوووِن َأكَّ افـيَؽوووِح, َأْو اخْلِ

ةِ  رَّ و َظِؿَؾ بِوفدي َ ُ وَن َؽْرَ ـَ , َوإِْن  ًَ  «.َشَؽ

                                 
 .(, وهق حسـ1895موجف ), وابـ (1114افسمذي )أخرجف  (1)

(, وحسـف إفبوين يف 1896ابـ موجف )و ,(3369) , وافـسوئل(1588(, وافسمذي )15451) رواه أمحد (2)

 .(4256محقح ا ومع )

 (.416(, وهق وعقػ هبذا افتامم, اكظر: وعقػ ابـ موجف )1895, وابـ موجف )(1114افسمذي )أخرجف  (3)
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:وفؽـ جلشسط يف جقازه صوروط 

أن جلؽقن ُدّؾًو: وهق افذي فقس فف حؾؼ, وهق مـ وجف واحد, وهق ؽر افطبوؾ, ؾونن ـوون  -1

 بوفطبؾ, أو بؤت ادقشوقؼك, وكحقهو ؾال جيقز.

 ؾفق مـ خصوئص افـسوء, وٓ جلؽقن فؾرجول. أن جلؽقن فؾـسوء:  -2

أن جلؽقن خوفقًو مـ افؽالم ادحورم: ـقموػ افـسووء, أو افػجوقر, أو اخلؿور, وكحوقه مموو  -3

 حيرم.
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 :قال ادملػ 

ُرُم َمْطُؾ كؾِّ واحقٍد بقم َيؾَزُمقف لمَخقِر، واقَيؾزُم لؾزوجِغ الِعش] ، وحَيْ
ِِ ُه لَبْذلِقف. رُة بادعرو لتَؽقرُّ

ْط َداَرهققا، أو  ةِ التققل ُيْقَضقُل ِمْثُؾفققا يف بققِت القزوِج إن َضَؾَبققف، ومل َتْشقَسِ قرَّ وإذا َتقؿَّ الَعْؼقُد َلققِزَم َتسقؾقُؿ احْلُ

ؼقط، َبَؾَدها، وإذا اْشَتْؿَفَؾ أحُدمها ُأْمِفَؾ العادَة ُوجقبًا، ٓ لَِعَؿِؾ ِجفقاٍز. وََيِقُب َتسقؾقُؿ إََمقِة لققاًل ف

ه.قُرها، ما مل َيُض قوُيباِص  ْط ِضدَّ ةِ، ما مل َتشَسِ رَّ  رَّ هبا، أو َيشَغْؾفا ظـ َفْرٍض، ولف السَػُر باحْلُ

ُبِر، ولف إجباُرها ظذ َ ْسِؾ َحْقٍض، وَكجاشٍة، وَأْخِذ مقا َتَعاُفقف   ُرُم َوضُمها يف اْلقَحْقِض، والدُّ وحَيْ

َزُ  قَُّة ظذ ُ ْسِؾ اْلقَجـابةِ  الـػُس مـ َصْعٍر، و ِره، وٓ ُهْ مِّ  .[الذِّ

 آجتامع, وادخوفطي. الِعشقرة:

 اشؿ مـ ادعوصورة, وافتعوصور. لغًة:

افؼرجلووى, وافصوودجلؼ, وظشووور ادوورأة: زوجفووو: ٕكووف جلعوصووورهو وتعوصوووره, ويف  والعشقققر:

َـّ َأكْ »احلدجلٌ:  : َفنيِنِّ ُأِريُتُؽ ـَ ْق ، َتَصدَّ
َِ : َوبَِؿ جَلو َرُشوقَل اتِ؟ َؿووَل:  «َثَر َأْهِؾ الـَّارِ َيا َمْعشقر الـَِّسا ـَ َؾُؼْؾ

، َوَتْؽُػْرَن الَعشقَر...» ـَ ْع  .(1)«ُتْؽثِْرَن الؾَّ

 مو جلؽقن بغ افزوجغ مـ إفػي, وآجتامع. اصطالحًا:

 ف.وهذا افبوب جدجلر بوفعـوجلي, ؾُجّؾ ؿضوجلو افُػْرَؿي وافـزاع بغ افزوجغ شببفو افتؼصور ؾق

ِِ قَيؾزُم لؾزوجِغ الِعشققلف: )  (.رُة بادعرو

 جيى ظذ ـؾ مـ افزوجغ أن جلعوصور أخر بودعرو .

                                 
 (.79ؾؿ ), ومس(354افبخوري )أخرجف  (1)
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   والدلقؾ:♦

 .(2)(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ).(1) (ۉ ۉ) . ؿقفف تعوػ:1

َْهؾِِف...»: حدجلٌ ظوئشي أكف ^ ؿول: ومـ السـة. 2 ِٕ ُكْؿ  ُكْؿ َخْرُ  .(3)«َخْرُ

دخؾ حتتوف أموقر ظدجلودة, ؾؽوؾ موو جلؽوقن موـ ادعورو  يف وافِعشورة بودعرو  أمؾ ظظقؿ جلو

 ومـ ذلؽ:ادعوصورة بغ افزوجغ ؾقـبغل ظذ افزوج أن جلبذفف فمخر, 

أن جلتقدد, وجلظفر احلى ـؾ مـ افزوجغ فمخر: وبف تدوم افعشورة, وفوق مل جلؽوـ ـوذفؽ  -1

ـٌ ُمْمِمـَقةً » ؾعؾقوف أن ٓ جلظفور ـرهوف هلوو, ؿوول ^: ، إِْن َكقِرَه ِمـَْفقا ُخُؾؼقًا، َرضققل ِمـَْفققا َٓ َيْػقَرْك ُمقْمِم

 .(4)«آَخرَ 

أن جلتزجلـ, وجلتجؿؾ ـؾ واحد فمخر, وفقس هوذا فؾـسووء, بوؾ حتوك فؾرجوول, ؿوول ابوـ  -2 

َنَّ اتَ َتَعووَػ »ظبوس:  ِٕ ـَ يِل اْفووَؿْرَأُة:  واَم ُأِحوىُّ َأْن َتَتوَزجلَّ ـَ ـَ فِْؾَؿوْرَأِة,  ڳ ) جَلُؼوقُل: إيِني ُأِحىُّ َأْن َأَتَزجلَّ

 .(5)«(ڳ ڱ ڱ ڱ

ضقبوقا »( أي: وظاصققروهـ بقادعروِإحسون افػعؾ, وافؼقل: ؿول ابـ ـ ر ظوذ ؿقفوف: ) -3

ـقا أؾعوفؽؿ وهق وتؽؿ بحسى ؿدرتؽؿ  ا.هو.  «أؿقافؽؿ هلـ, وحسي

افؼقوووم بحؼووقق ـووٍؾ مووـفام فمخوور: ؾتؼووقم ادوورأة بحؼووقق زوجفووو ظؾقفووو, وـووذا افووزوج  -4

 ؽ افـػؼي, ؾال جلؼس ظؾقفو, وٓ جلتبع إكػوؿف بودـ وإذى.فزوجتف, ومـ ذف

 وؽر ذفؽ مـ إمقر ممو جلدخؾ حتً ادعوصورة بودعرو .

                                 
 (.19افـسوء, أجلي ) (1)

 (.228افبؼرة, أجلي ) (2)

 .(285ومححف افسمذي وإفبوين يف افصحقحي ) (4177(, وابـ حبون )3895) افسمذي خرجفأ (3)

 (.1469أخرجف مسؾؿ ) (4)

 .(7/482(, وافبقفؼل يف افؽزى )19263خرجف ابـ أيب صوقبي )أ (5)
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ُه لَبْذلِفققلف: ) ُرُم َمْطُؾ كؾِّ واحٍد بم َيؾَزُمف لمَخِر، والتَؽرُّ  (.وحَيْ

وضوؾ افوزوج ؾوقام حؼف, وأن جلامضؾف بف, ؾوفزوجوي ٓ جيوقز هلوو أن ن أن جلؿـع زوج حيرم ظذ ـؾ

 و, وٓ أن تليت بف وهل متزمي مت وؿؾي.جيى فف مـ آشتؿتوع, واخلدمي, وكحق 

 وافزوج ـذفؽ ؾقام جلتعؾؼ بقاجبف ظذ زوجتف: ـوفـػؼي, وافؽسقة, وكحق ذفؽ.

أكف حٌؼ واجوٌى ظؾوقفام بؿؼتضووك ظؼود افزوجقوي, وموو وجوى ظوذ اإلكسوون تعوغ والعؾة:  ♦

 فف: أن ٓ جلتزم ظـد بذفف. بذفف, ومـ نوم افبذل

ْط ققلف: ) ةِ التقل ُيْقَضقُل ِمْثُؾفقا يف بققِت القزوِج إن َضَؾَبقف، ومل َتْشقَسِ قرَّ وإذا َتؿَّ الَعْؼُد َلِزَم َتسؾقُؿ احْلُ

   (.َداَرها، أو َبَؾَدها

 إذا ظؼد افزوج ظذ زوجتف ؾقجى أن تسؾؿ فف, وتذهى معف إػ بقتف بشوروط:

 إمي ادؿؾقـي ؾقليت حؽؿفو. : أموأن تؽقن حرة -1

 : وهل بـً تسع ظـد ادذهى.أن تؽقن مـ يقضل مثؾفا -2

 : ٕن احلؼ فف, ؾقجى بطؾبف, ؾنن مل جلطؾى مل جيى.أن يطؾب الزوج تسؾقؿفا -3

ؾونن اصوسضً ُظؿوؾ بوفشوورط,  أن ٓ تؽقن قد اصسضت أن تبؼك يف دارها، أو يف بؾقدها: -4

 إن ضوفبً بف.

: وهوذا بـوووء ظوذ أن افعوور  ـوون بِووَز ي ادورأة إػ بقووً لتسققؾقؿ يف بققت الققزوجأن يؽققن ا -5

افزوج, إٓ إن اتػؼو ظذ ؽره, ومو دام ادرجوع إػ افعور , ؾووفعر  أن أن جلتسوؾؿفو إموو يف بقوً 

 أهؾفو, أو مـ مؽون افزواج, ٓ أ و حتضور فبقتف.

   (.ُوجقباً  وإذا اْشَتْؿَفَؾ أحُدمها ُأْمِفَؾ العادةَ ققلف: )

إذا ضؾى أحد افزوجغ مـ أخر ادفؾي مدة معقـوي: فُقصوؾح موـ أموره, وجلسوتعد: ـوفزوجوي: 

فتخقط ثقهبو, وكحق ذفؽ, أو افوزوج: فقشوسي ثقبوًو, وكحوق ذفوؽ, ؾنكوف جُلؿفوؾ موو جلؽػول فوذفؽ, 

 وادرجع إػ افعر , وافعودة.
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 فول مصؾحي فؾزوجغ.أكف ٓ وورر ظذ أخر يف آكتظور, ويف آشتؿ: والعؾة♦

   (.ٓ لَِعَؿِؾ ِجفازٍ ققلف: )

 : مو ُ ّفُز بف ادرأة إػ بقً زوجفو. -بػتح ا قؿ, وـسورهو-ا فوز 

ؾنذا ضؾبً ادرأة ادفؾي: فقتؿ جفوزهو, ومتوظفو, أو ضؾى افزوج ذفؽ: ؾال جيى ادفؾي بوف, إٓ 

 إن روول أخر.

بعد افتسؾقؿ, وإمؾ يف ظؼد افـؽووح أن جلػضوول  أن هذه أمقر جلؿؽـ أن تليت, وفق :والعؾة♦

 ـؾ مـ افزوجغ إػ أخر بعده مبوصورة, وهذا افتلخر جلـويف ذفؽ.

 وإذا ضول افتلخر فؾجفوز صؼ ذفؽ ظذ أخر.

   (.وََيُِب َتسؾقُؿ إََمِة لقاًل فؼطققلف: )

 ؾقؾ ؾؼط, دون افـفور. إذا ـوكً افزوجي ممؾقـي, ؾنكف جيى ظذ شوقدهو تسؾقؿفو فؾزوج يف اف

أن افؾقؾ زموون آشوتؿتوع, أموو افـفوور ؾفوق زموـ اخلدموي, وهول فؾسووقد, ؾؾؾوزوج : والعؾة♦

 مـػعي آشتؿتوع فقاًل, وفؾسوقد مـػعي اخلدمي  ورًا.

  (.رَّ هبا، أو َيشَغْؾفا ظـ َفْرضٍ قُرها، ما مل َيُض قوُيباِص ققلف: )

, (1)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ) , ؿووول تعوووػ:إمووؾ يف آشووتؿتوع بووغ افووزوجغ احلووّؾ 

 إٓ أكف يستثـك مـ ذلؽ:ؾقجقز يف أي وؿً, وظذ أي حول, 

: ـلن جلؽ ر افقطء, ؾقؾحؼفو افضورر, وموـ زاد ظؾقفوو يف ا وامع موقفح ظوذ أن يضقّر هبا -1

 .(2)صولء مـف, وجلرجع إػ افؼووول فتؼدجلره

                                 
 (.222افبؼرة, أجلي ) (1)

أن ابـ افزبر جعؾ فرجٍؾ أربعًو بوفؾقؾ, وأربعًو بوفـفور, وأن أكس ابـ موفؽ موفح رجاًل اشتعدى »وؿد روي:  (2)

 «.ظذ امرأتف ظذ شً مرات
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وضمهو: ف ال جلشوغؾفو ظـوف, أو : ـلن جلضوقؼ وؿً افصالة, ؾؾقس فف أن يشغؾفا ظـ فرض -2

 حول مقمفو افػرض, أو تطقظفو بنذكف.

 : ـوفقطء يف افدبر, أو حول احلقض.أن يؽقن بشقلَ ُمرم -3

هققلف: ) ْط ِضدَّ ةِ، ما مل َتشَسِ رَّ    (.ولف السَػُر باحْلُ

 إذا اصسضً افزوجي ظذ زوجفو أن ٓ جلسوؾر هبو, ؾنكف ٓ جيقز فف افسػر هبو.

 ف دخؾ بـوًء ظذ هذا افشورط, وادسؾؿقن ظذ صوروضفؿ, إٓ إن رووقً هل.أك :والعؾة♦

: أكوف جيوقز فؾوزوج أن جلسووؾر بزوجتووف إػ حقوٌ صووء: فطؾوى ادعقشوي, أو فؾسوووقوحي واظؾقؿ•

 بؼقديـ:, ووكحق 

 : ؾودؿؾقـي ٓ جلؿؾؽ أن جلسوؾر هبو, إٓ أن جللذن شوقدهو. أن تؽقن ُحّرةً  -1

: ؾونن ـوون افطرجلوؼ, أو افبؾود بؾد ادسقافر إلققف آمـقًا، ويبقاح السقػر لقفأن يؽقن الطريؼ وال -2

 خمقؾًو, أو افبؾد ٓ جيقز افسػر فف: ؾال جلبوح وٓ جلؿّؽـ مـ ذفؽ.

أن افـبل ^ وأمحوبف ـوكقا جلسوؾرون بزوجوو ؿ, وٕن افزوجوي تؽوقن يف مؾوؽ والدلقؾ: ♦

 زوجفو, وتدبره, وتؾزمفو ضوظتف.

ُرُم َوضمُ ققلف: )    (.ها يف اْلقَحْقضِ وحَيْ

 مـ ادحرموت افشـقعي: وطء ادرأة احلوئض, وهق حرام بدٓفي افؽتوب, وافسـي, واإلمجوع.

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) ؿقفوووووف تعووووووػ:فؿقققققـ الؽتقققققاب: . 1

 .(1)(ھ

ـْ َأَتقك َحائِضقًا، َأِو اْمقَرَأًة يِف ُدُبِرَهقا، َأْو »مرؾقظوًو:  : حودجلٌ أيب هرجلورة ومـ السقـة. 2 َمق

دٍ كَ  َقُف بَِم َيُؼقُل، َفَؼْد َكَػَر بَِم ُأْكِزَل َظَذ ُُمَؿَّ  .(1)«اِهـًا َفَصدَّ

                                 
 (.222افبؼرة, أجلي ) (1)
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 .(2)مـعؼد ظذ حترجلؿف, حؽوه ؽر واحد, مـفؿ: ابـ تقؿقي واإلمجاع:. 3

:أن احلقض أذى, ويف مجوظفو حول احلقض إوورار بف وهبو. واحلؽؿة مـ الـفل 

 ؿبؾ افغسؾ, وبعد افطفر ؾحرام أجلضًو. وافـفل جلستؿر حتك تطفر, وتغتسؾ, أمو 

:وآشتؿتوع بوحلوئض ٓ شؾق مـ حوٓت 

َّٓ الـَِّؽاَح » : ؾال جيقز دو تؼدم, وفؼقفف ^:يف الػرج -أ  إِ
ٍَ  .(3)«اْصـَُعقا ُكؾَّ صقل

 : جيقز بوإلمجوع.آشتؿتاع فقم فقق السقرة ودون الركبة -ب

جيووقز: ٕن افـفوول هووق ظووـ افـؽوووح وهووق افووقطء,  :آشققتؿتاع فقققم بققغ السقققرة والركبققة -ج

َكاَكت إِْحَداَكا إَِذا َكاَكْت َحائِضًا، َأَمَرَها َرُشقُل اهللِ ^ َأْن َتْلَتِزَر يِف َفقْقِر َحْقَضقتِفا، »وحلدجلٌ ظوئشي: 

 .(4)«ُثؿَّ ُيَباصقرَها

ُبرِ ققلف: )  (.والدُّ

 مـ ادحرموت يف آشتؿتوع: افقطء يف افدبر.

 ؾ:والدلق ♦

ؾلبوووح افووقطء يف  .(5)(ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې) ؿقفووف تعوووػ: مققـ الؼققرآن:. 1

أي: مؼبالت, ومودبرات, ومسوتؾؼقوت, جلعـول بوذفؽ »مؽون احلرث, وهق افؼبؾ, ؿول ابـ ظبوس: 

 «.مقوع افقفد

                                
 

(, وابـ 639(, وابـ موجف )9517(, وافـسوئل يف افؽزى )135(, وافسمذي )3954أخرجف أبق داود ) (1)

 (.2556, ومححف إفبوين يف اإلرواء )(157ا ورود )

 .(3/173افػتووى افؽزى ٓبـ تقؿقي ) (2)

 .(352أخرجف مسؾؿ ) (3)

 .(293(, ومسؾؿ )352أخرجف افبخوري ) (4)

 (.223افبؼرة, أجلي ) (5)
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ـْ َأَتقك َحائِضقًا، َأِو اْمقَرَأًة يِف ُدُبِرَهقا، َأْو َكاِهـقًا َفَصق» احلدجلٌ افسوبؼ: ومـ السـة:. 2 َقُف بِقَم َمق دَّ

دٍ   .(1)«َيُؼقُل، َفَؼْد َكَػَر بَِم ُأْكِزَل َظَذ ُُمَؿَّ

ـْ َأَتك اْمَرَأًة يِف ُدُبِرَها»رؾقظًو: وحدجلٌ أيب هرجلرة   .(2)«َمْؾُعقٌن َم

 ظذ حترجلؿف, ؿول ابـ تقؿقي: هق افؾقضقي افصغرى. واإلمجاع:. 3

   .(ولف إجباُرها ظذ َ ْسِؾ َحْقٍض، وَكجاشةٍ ققلف: )

 مـ حؼ افزوج أن جيز زوجتف ظذ افغسؾ مـ احلقض حقـام تطفر: فؽل جلستؿتع هبو.

 وظذ ؽسؾ افـجوشي: ٕ و نـعف مـ ـامل آشتؿتوع, شقاء ـوكً ظذ اف قب, أو افبدن.

أن جلؿـعفو ممو فف رائحي ـر ي: ـوفؽراث, واف قم, وافبصؾ: دو ؾقوف موـ تلذجلوف  ومـ حؼف أيضًا:

 برائحتفو.

   (.وَأْخِذ ما َتَعاُفف الـػُس مـ َصْعٍر، و ِرهف: )ققل

ـؾ مو جلؿـع مـ ـامل آشتؿتوع ؾؾؾزوج إجبورهو ظؾقف: ـوٕخذ موـ افظػور, وافشوعر موـ أي 

 مؽون.

قَُّة ظذ ُ ْسِؾ اْلقَجـابةِ ققلف: ) مِّ َزُ الذِّ    (.وٓ ُهْ

 ا ـوبي. فق ـوكً افزوجي ـتوبقي, ؾنن افزوج ٓ جلؿؾؽ أن جيزهو ظذ ؽسؾ

 أ و ؽر مؽؾػي بذفؽ, وترك ذفؽ ٓ جلؿـع مـ آشتؿتوع هبو. والعؾة:♦

 

 

 

                                 
(, وابـ 639(, وابـ موجف )9517(, وافـسوئل يف افؽزى )135(, وافسمذي )3954أخرجف أبق داود ) (1)

 (.2556(, ومححف إفبوين يف اإلرواء )157رود )ا و

, وحسـف إفبوين يف محقح أيب داود (9515(, وافـسوئل يف افؽزى )2162أبق داود ), و(9733أخرجف أمحد ) (2)

(1878). 
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 لااااافص

 :قال ادملػ

َُ إن َققَدَر ]  لقؾًة مـ أربقٍع، وَيـػقِرَد إن أراَد يف البقاقل، وَيْؾَزُمقف اْلقَقْط
ةِ رَّ وَيْؾَزُمف أن َيبقَت ظـَد احْلُ

ًة، وإن شقاَفرَ  َق  كؾَّ ثُؾِث َشـٍَة َمرَّ فققَق كِْصقِػفا، وَضَؾَبقْت ُقدوَمقف وَققِدَر: َلِزَمقف، فقنن َأَبقك أحقَدمها ُفقرِّ

َِ، وققُل ما َوَرَد. وُيؽرُه َكثرُة الؽقالِم، والـقْزُع قبقَؾ َفَراِ فقا،  ُـّ التَّسؿقُة ظـَد الَقط بقـَفم بَطَؾبِفا. وُتَس

ُرُم مَجْ  ُث بف. وحَيْ َُ بَِؿْرَأى َأَحٍد، والتََّحدُّ ـٍ واحقٍد بغقِر ِرضقامها، ولقف َمـُْعفقا والَقط ُع َزْوَجَتْقِف يف َمسؽ

َض َُمَْرَمفقا، وَتْشقَفَد َجـازَتقف. ولقف َمـُْعفقا مقـ إجقارةِ  مـ اخلروِج مـ َمـِْزلِف، وُيْسَتَحبُّ بنذُكقف أن ُُتَقرِّ

 .[رورتِفقكػِسفا، ومـ إرضاِع َوَلِدها مـ  ِره إٓ لَض 

بقً ظـد افزوجي, وا وامع, وآدابوف, وفوزوم افزوجوي ادـوزل, هذا افػصؾ هق يف بقون أحؽوم اد

 ومو جلتعؾؼ بذفؽ.

ةِ لقؾًة مـ أربٍع، وَيـػِرَد إن أراَد يف الباقلققلف: ) رَّ    (.وَيْؾَزُمف أن َيبقَت ظـَد احْلُ

 افقاجى ظذ افزوج فؾزوجي احلرة أن جلبقً ظـدهو مـ ـؾ أربع فقوٍل فقؾًي واحدة.

 :والدلقؾ♦

جلوو أمور »وء ـعى بـ شوقار ظـود ظؿور بوـ اخلطووب, حوغ جووءت امورأة ؾؼوفوً: أكف ؿض -1

ادممـغ, مو رأجلً رجاًل ؿوط أؾضوؾ موـ زوجول, وات إكوف فقبقوً فقؾوف ؿووئاًم, وجلظوؾ  ووره مووئاًم, 

ؾوشتغػر هلو, وأثـك ظؾقفو, واشتحقً ادرأة, وؿوموً راجعوي, ؾؼوول ـعوى: جلوو أمور ادوممـغ, هوال 

 و جووءت تشوؽقه, إذا ـوون هوذا حوفوف يف افعبوودة إ زوجفو, ؿول: ومو ذاك؟ ؿول: أظدجلً ادرأة ظذ

متك جلتػرغ هلو؟ ؾبعٌ ظؿر إػ زوجفو, وؿول فؽعوى: اؿوض بقوـفام: ؾنكوؽ ؾفؿوً موـ أمرهوو موومل 

أؾفؿ, ؿول: ؾنين أرى ـل و امرأة ظؾقفو ثوالث كسوقة هول رابعوتفـ, ؾلؿضوول ب الثوي أجلووم وفقووفقفـ 

  .هلو جلقم وفقؾيجلتعبد ؾقفـ, و
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 .(1)«ؾؼول ظؿر: وات مو رأجلؽ إول بلظجى مـ أخر, اذهى ؾلكً ؿوض ظذ افبصورة

 «.وهذه ؿضوقي اصتفرت ومل تـؽر, ؾؽوكً ـوإلمجوع»ؿول افبفقيت: 

َفقنِنَّ »حدجلٌ أيب شؾؿي بوـ ظبود افورمحـ ظوـ ظبود ات بوـ ظؿورو, أن افـبول ^ ؿوول فوف:  -2

َسِدَك َظَؾْقَؽ َحّؼاً لَِزْوِجَؽ َظَؾْقَؽ َحؼّ   .(2)«ًا، َولَِزْوِرَك َظَؾْقَؽ َحّؼًا، َوِْلَ

 وٕن أـ ر مو جلؿؽـ أن جُيؿع معفو ثالث م ؾفو. -3 

ةً ققلف: ) َُ إن َقَدَر كؾَّ ثُؾِث َشـٍَة َمرَّ    (.وَيْؾَزُمف اْلَقْط

فر مورة, إن كف جلؾزمف ـؾ أربعي أصإأصور إػ مؼدار افقطء افقاجى ظذ افزوج فزوجتف, ؾؼول: 

 .(3)ضؾبً, ومو زاد ظذ هذا ؾال جيى

أن ات جعؾ فؾؿقيل أربعي أصفر, ؾنن جومع ؾقفو, وإٓ كظر يف أمره, ؾدل ظذ أكوف ٓ  :والعؾة♦

 جيى إٓ ـؾ أربعي أصفر مرة. 

   (.وإن شاَفَر فقَق كِْصِػفا، وَضَؾَبْت ُقدوَمف وَقِدَر: َلِزَمفققلف: )

 فال فؾق مـ أمريـ:جتف إذا شوؾر افزوج مـ دون زو

: ؾووٕمر راجوع إفقفوو, فؽوـ ظؾقوف أن جلعوصوورهو أن ٓ تطؾب الزوجة قدومف، بؾ يساضققان -أ

 بودعرو , وٓ جلتلخر ـ رًا, وأن جللمـ ظؾقفو افػسود.

                                 
أورده احلوؾظ يف اإلموبي يف ترمجي ـعى بـ شقار, وذـر ظـ ابـ ظبد افز أكف خز ظجقى مشفقر, وأكف ؿول:  (1)

 .اه أبق بؽر بـ أيب صقبي يف مصـػف مـ ضرجلؼ وؿد بـ شرجلـ, ورواه افشعبل أجلضوً رو

ؿول احلوؾظ: وأورده ابـ درجلد يف إخبور ادـ قرة ظـ أيب حوتؿ افسجستوين ظـ أيب ظبقدة, وفف ضرق, ومححف 

 (.2516إفبوين يف اإلرواء )

 (.1159(, ومسؾؿ )1974أخرجف افبخوري ) (2)

ين ظـد احلـوبؾي: أكف جيى افقطء هلو بام حيصؾ بف افؽػوجلي, مو مل جلضور ببدكف, أو معوصف, وهق اختقور ابـ افؼقل اف و (3)

 تقؿقي.



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
026 

 : ؾقجى أن جلؼدم إذا تقؾرت ظدة صوروط.أن تطؾب الزوجة قدومف -ب

 ؾ مل جيى أن جلؼدم إذا ضؾبً. أن جلؽقن افسػر ؾقق كصػ شـي: ؾنن ـون أؿ -1

أن ادرأة ٓ تصز ؽوفبًو ظـ زوجفو أـ ر مـ شتي أصفر, ـوام ؿضووك بوذفؽ ظؿور بوـ : والعؾة♦

ـْ َزْوِجَفا؟ َفَؼاَلْت: ِشتََّة َأْصقُفرٍ »حغ شلل حػصي ابـتف:  اخلطوب  , َؾَؽووَن «َكْؿ َتْصِزُ اْلقَؿْرَأُة ِم

 .  (1)َثُف فِِستَِّي َأْصُفرٍ ُظَؿُر َبْعَد َذفَِؽ جُلْؼِػُؾ ُبُعق

, -وؿد ـون احلٍ يف افسوبؼ جلستغرق زمـًو ضوقجلالً - أن ٓ جلؽقن يف جفود, أو حٍ واجبغ -2

 أو جلؽقن يف ضؾى رزق حيتوجف.

 أن جلؼدر ظذ افؼدوم, ؾنن ظجز ؾال جلؾزمف. -3

َق بقـَفم بَطَؾبِفاققلف: )    (.فنن َأَبك أحَدمها ُفرِّ

ـِ إذا أبك افزوُج أحَد إ أن جلطل ـؾ أربعي أصفر مرة, أو أن جلؼدم مـ شػره وؿود توقؾرت - مرجل

 , ؾنكف جلػرق بقـفام إذا ضؾبً ادرأة افتػرجلؼ. -ؾقف افشوروط

 أ و هبذا افغقوب, أو امتـوظف مـ افقطء هلو, تتضورر, ؾجوز هلو دؾع افضورر بوفػرؿي.: والعؾة♦

َِ، وققُل ققلف: ) ُـّ التَّسؿقُة ظـَد الَقط    (.ما َوَردَ وُتَس

 دجلـ اإلشالم دجلـ ـومؾ صومؾ فؽؾ ص قن افعبود, ؾام مـ صولء إٓ وبقـف فـو رشقفـو ^.

 ومـ هذه إمقر افتل بقـفو اإلشالم: أداب ادتعؾؼي بو امع.

ؾفـوك أمقر كبف ظؾقفو افشورع يف هوذا إمور, وافػؼفووء جلوذـرون آدابوًو جلـبغول إخوذ هبوو ظـود 

افتوول جلوذـرو و, مـفوو موفووف دفقوؾ بذاتوف, ومـفووو موو هوق موولخقذ موـ ؿقاظوود افوقطء, وهوذه أداب 

 افشورع, ومـفو مو هق ملخقذ مـ ظودات افـوس, ؾؿـ هذه أداب:

                                 
(, وإشـوده ؾقف 2/765, وابـ صبي يف تورجلخ اددجلـي )(2463وشعقد بـ مـصقر ) (12594أخرجف ظبد افرزاق ) (1)

 وعػ.
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َلقْق َأنَّ َأَحقَدُهْؿ إَِذا »: : بلن جلؼقل مو ورد يف حودجلٌ ابوـ ظبووس التسؿقة ظـد القطَ -1

ْر َأَراَد َأْن َيْلِِتَ َأْهَؾُف َقاَل: بِاْشِؿ ا قُف إِْن ُيَؼقدَّ ، َجـِّْبـَا الشققَطاَن، َوَجـِِّب الشققَطاَن َما َرَزْقَتـَقا، َفنِكَّ هللِ، الؾُفؿَّ

 .(1)«َبْقـَُفَم َوَلٌد يِف َذلَِؽ، مَلْ َيضقرُه صققَطاٌن َأَبداً 

 ظـد إرادة افقطء, وتؽقن افتسؿقي فؾرجؾ, وادرأة. ووقتفا:

   (.وُيؽرُه َكثرُة الؽالمِ ققلف: )

ٓ » مرؾقظوًو: : وافدفقؾ: حدجلٌ ؿبقصوي بوـ ذؤجلوى كراهة كثرة الؽالم حال اْلمع -2

 ا.هو.(2)«تؽثروا الؽالم ظـد ْامعة الـساَ: فنن مـف يؽقن اخلرس والػلفاَ

 وٕكف جلؽره افؽالم حوفي افبقل, وحول ا امع يف معـوه.

   (.والـْزُع قبَؾ َفَراِ فاققلف: )

 .ا فرغ هق قبؾ أن تػرغ زوجتفكراهة أن يـزع ذكره إذ -3

إَِذا َجاَمَع َأَحقُدُكْؿ َأْهَؾقُف َفْؾَقْصقُدْقَفا، ُثقؿَّ إَِذا َقضققك َحاَجَتقُف »حدجلٌ أكس مرؾقظًو:  :والدلقؾ♦

 .(3)«َقْبَؾ َأْن َتْؼضقل َحاَجَتَفا، َفال ُيْعِجُؾَفا َحتَّك َتْؼضقل َحاَجَتَفا

 قس هذا مـ ادعوصورة بودعرو .وٕن يف ذفؽ مـعًو هلو مـ ؿضوء صفق و, وف

َُ بَِؿْرَأى َأَحدٍ ققلف: )    (.والَقط

 :وهذا يف احلؼقؼي فف حوٓت ,كراهة القطَ بؿرأى أحد، أو بؿسؿعف -4

أن جلؽقن ذفؽ بؿرأى, أو بؿسؿع افؽبر, ؾفذا حيرم: شقاء ترتى ظؾقوف ـشوػ ظوقرة, أو  -أ

 ادؿقز. ٓ, وفقس ببعقد ظـ هذا فق ـون بؿحضور أو مسؿع افطػؾ

 أن هذا جلـويف افسس افذي أمر بف افـبل ^, وفقس مـ ادروءة.: والعؾة♦

                                 
 (.1434(, ومسؾؿ )141بخوري )خرجف افأ (1)

 . وإشـوده وعقػ جداً  ,جف ابـ ظسوـرخرأ (2)

 (.455) وعقػ ا ومع, ويف إشـوده مـ مل جلسؿ, ووعػف إفبوين يف (4251) أبق جلعذ خرجفأ (3)
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أن جلؽقن ذفؽ بحضورة ضػؾ ٓ جلؿقز, وٓ جلدرك, فؽـف ؿد جلتصقر م ؾ هذا وجلمثر ظؾقوف,  -ب

أو جلتؽؾؿ: ـوبـ أربوع, وثوالث شوـقات وكحوقه, ؾفوذا ٓ جلـبغول: وؿود جلومثر ظوذ كػسووقي وشوؾقك 

 افطػؾ.

 .(1)بؿحضور ضػؾ ٓ جلؿقز, وٓ جلعؼؾ: ـؿـ يف ادفد: ؾجوئز  أن جلؽقن ذفؽ -د

ُث بفققلف: )    (.والتََّحدُّ

 ـراهي افتحدث بف: أي: بام جرى بقـفام, وتػوموقؾ ذفؽ. -5

َؿ َأْؿَبووَؾ َظَؾووْقِفْؿ بَِقْجِفووِف, َؾَؼوووَل: حوودجلٌ أيب هرجلوورة  والققدلقؾ:♦ , أن افـبوول ^ دووو َشووؾَّ

َالَِسُؽْؿ، َهْؾ فِققُؽؿْ » ُث َفَقُؼققُل:  َْ قُرُج َفُقَحقدِّ ُه، ُثقؿَّ َفْ َرُجقٌؾ إَِذا َأَتقك َأْهَؾقُف َأْ َؾقَؼ َباَبقُف، َوَأْرَخقك ِشقْسَ

ق ـْ َُتَ َـّ َمق  َفَؼقاَل: َهقْؾ ِمقـُْؽ
َِ ُث؟ َفَعْؾُت بَِلْهِع َكَذا، َوَفَعْؾُت بِقَلْهِع َكَذا؟َفَسقَؽُتقا، َفَلْقَبقَؾ َظقَذ الـَِّسقا دِّ

اَهقا َرُشققُل اهللِ ^ َوَيْسقَؿَع َكاَلَمَفقا، َفَؼاَلقْت: َفَجَثْت َفَتاٌة  َكَعاٌب َظَذ إِْحَدى ُرْكَبَتْقَفا، َوَتَطاوَلْت لَِرَ

ـْ َفَعقَؾ َذلِقَؽ؟ إِنَّ  ، َقاَل: َهْؾ َتْدُروَن َما َمَثُؾ َم ـَ ْث َـّ َلُقَحدِّ ُ ُثقَن، َوإَِنَّ ُْؿ َلُقَحدِّ ـْ َفَعقَؾ إِي َواهللِ إَِنَّ َمَثقَؾ َمق

ِة، َقضققك َحاَجَتقُف ِمـَْفقا، َوالـَّقاُس َيـُْظقُروَن ذَ  قؽَّ ا َصقاِحَبُف بِالسِّ لَِؽ َمَثُؾ صققَطاٍن َوصققَطاَكٍة َلِؼَل َأَحقُدمُهَ

 .(2)«إَِلْقفِ 

 فؽـ فق ـون جمرد ذـٍر فؾجامع بدون تػوموقؾ, ودصؾحي طوهرة وحوجي: ؾقجقز. 

َْفَعققُؾ َذلِققَؽ، َأَكققا َوَهققِذِه، ُثققؿَّ إيِنِّ »,أن افـبوول ^ ؿووول: حوودجلٌ ظوئشووي  والققدلقؾ:♦ َٕ  

 .(3)«َكْغَتِسُؾ 

ـٍ واحٍد بغِر ِرضامهاققلف: ) ُرُم مَجُْع َزْوَجَتْقِف يف َمسؽ    (.وحَيْ

   .أصور إػ مجع افزوج بغ افزوجوت يف مسؽـ واحد

                                 
 .(3/46فؾبفقيت ) -وهق ذح مـتفك اإلرادات- اكظر دؿوئؼ أويل افـفك فؼح ادـتفك (1)

(, ومححف إفبوين يف اإلرواء 2787(, وافسمذي ظؼى )2174وأبق داود ) (,15977) أخرجف أمحد (2)

(2511.) 

 (.355مسؾؿ )أخرجف  (3)
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 وهذا لف حآت ثالث:

قمي بقـفام, دوو ؾطورت ظؾقوف : ؾقحرم: دو ؾقف مـ إجلؼوع اخلصأن َيؿع بقـفم يف حجرة واحدة -أ

 افـسوء مـ افغرة.

: ـوفبقوً افقاحود, وجلؽوقن فؽوؾ واحودة ؽرؾوي مسوتؼؾي أن َيؿع بقـفـ يف مسؽـ واحد -ب

 هبو, ؾفذا حيرم ـام ذـر ادصـػ.

 مو ؾقف مـ إجل ور اخلصقمي, وـقن إخرى تسؿعف, أو تراه حغ أتك إػ جور و. والعؾة:♦

 وغ بف جوز.فؽـ هذا حؼ فؾزوجوت, ؾنن رو

: ـوووفعامرة أن ؾقفووو صووؼٌؼ, ـووؾ واحوودة مووـفـ يف صووؼي: أن َيؿققع بقققـفـ يف دار واحققدة -ج

 ؾقجقز وٓ جلشسط رووهـ.

 بؼقد أن جلـػرد ـؾ بقً بؿراؾؼف, مـ مطبخ, ودورة مقوه, ودرج, وبوب مستؼؾ.

أكف جعؾ ـؾ واحدة مـفـ يف بقوً مسوتؼؾ, وبققتوف ^ ـوؾ بقوً مؽوقن »وهدي افـبل ^: 

 «.حجرة مـ

   (.ولف َمـُْعفا مـ اخلروِج مـ َمـِْزلِفققلف: )

 جيقز فؾزوج أن جلؿـع زوجتف مـ اخلروج مـ مـزفف.

 :  والعؾة♦

, وهووق ادسوومول ظـفووو, وجلؾزمفووو أن (1)(ڈ ژ) أكووف شوووقدهو, ـووام ؿووول تعوووػ: -1

 تستلذكف. 

 دمي.وٕ و بخروجفو ٓ جلستطقع أن حيصؾ بعض مؼصقد افـؽوح مـ اشتؿتوع, وخ -2

ظـ امرأة هلو أم مرجلضي وهلو زوج, ؾؼوول: ضوظوي زوجفوو أوجوى : »وؿد ش ؾ اإلموم أمحد 

 ا.هو.« ظؾقفو مـ أمفو, إٓ أن جللذن هلو

 ؾال جيقز هلو أن خترج بال إذكف.وظذ هذا: •

                                 
 (.25جلقشػ, أجلي ) (1)
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فؽـ اشت ـل مـ ذفؽ حول افضورورة: ـووطراٍر دطعؿ, ومشورب دـ ٓ  ود موـ جللتقفوو بوف, 

 .وخشوقً اهلالك

ؾال جلـبغل فؾزوج مـعفو مـ اخلوروج إذا مل جلؽوـ ثؿوي ووورر ظؾقوف وٓ ظؾقفوو, ويف  ومع هذا:•

 خروجفو مصؾحي معتزة.

َض َُمَْرَمفا، وَتْشَفَد َجـازَتفققلف: )  (.وُيْسَتَحبُّ بنذُكف أن ُُتَرِّ

ض ورمفووو مووـ أب, وؽووره,  مووـ افعشووورة بووودعرو  أكووف جلسووتحى أن جلوولذن فؾزوجووي أن نووري

 ذفؽ أن تشفد جـوزتف إذا موت ؾتصع ظؾقف يف ادسجد دون تشوققع فؾؿؼزة.وـ

 مو يف ذفؽ مـ جٍز خلوضرهو, وإظوكتفو ظذ مؾي افرحؿ. والعؾة:♦

   (.ولف َمـُْعفا مـ إجارةِ كػِسفاققلف: )

 فؾزوج أن جلؿـع زوجتف مـ تلجر افزوجي كػسفو, اإلجورة اخلومي افتل جلؼدر كػعفو بوفزمـ.

س: ؾؾف مـعفو مـ ذفؽ.  مثالف:  أرادت أن تتقطػ, أو تدري

 أكف جلػقت ظؾقف صوق ًو مـ حؼ آشتؿتوع, مو مل جلؽـ بقـفام صورط.: والعؾة♦

ـؿـ تعؿؾ يف بقتفو, وتتؼبوؾ أظوامًٓ  -وهل افتل جلؼدر كػعفو بوفعؿؾ-أمو اإلجورة ادشسـي  -

وورر يف ذفؽ: ـام فق اكشغؾً ظـوف, أو مـ افـوس: ـخقوضي وكحقهو: ؾؾقس فف مـعفو, إٓ إذا حلؼف 

 ظـ بقتف, وأبـوئفو, أو ـوكً شببًو يف دخقل افعور ظؾقف وـون يف ذفؽ مذمي فف, ؾؾف مـعفو.

أن اإلجورة ادشسـي ٓ تػقت حؼ آشتؿتوع, ؾؾف ذفؽ متك مو أراد, فؽـ إذا حلؼوف  والعؾة:♦

 وورر ؾوفضورر جلزال, وفف مـعفو.

   (.رورتِفقِدها مـ  ِره إٓ لَض ومـ إرضاِع َولَ ققلف: )

 فؾزوج أن جلؿـع زوجتف مـ إرووع وفدهو مـ ؽره.

 أن اإلرووع جلػقت ـامل حؼف ظؾقفو مـ آشتؿتوع وكحقه.: والعؾة♦

فؽـ فق تضورر افقفد بذفؽ, بلن مل جلؼبؾ ثدي ؽرهو, أو مل جلقجود موـ جلرووعف ؽرهوو, ؾؾوقس 

 فف مـعفو: دو ؾقف مـ إهالك كػس معصقمي.
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 لاااافص

 :قال ادملػ

ـْ َمعاُصققف الـفققاُر، ] ، وِظققمُده الؾقققُؾ، دَِقق
َِ وظؾقققف أن ُيسققاِوَي بققَغ َزوجاتِققف يف الَؼْسققِؿ ٓ يف الققَقْط

ـقكقٍة ملمقكقٍة، و ِرهقا. وإن  َْ ، وَمريضقٍة، وَمعقبقٍة و ََ والعؽُس بقالعؽِس، وُيْؼَسقُؿ حلقائٍض، وُكَػَسقا

حاجتِفا، أو َأَبت السَػَر معف، أو اْلقَؿبِقَت ظـَده يف فِراِصف، فال َقْسقَؿ  قا، شاَفَرْت بال إْذكِف، أو بنْذكِف يف 

هِتا بنْذكِقف، أو لقف فَجَعَؾقف ُْٕخقَرى: جقاَز: فقنن َرَجَعقْت َقَسقَؿ  قا قوٓ َكَػَؼَة. وَمـ َوَهَبْت َقْسَؿفا لَضق رَّ

َفاِت َأوٓدِه: بقؾ َيَطق َج بِْؽقرًا أققاَم ُمستؼَباًل. وٓ َقْسَؿ إلمائِف، وٓ ُأمَّ . وإن َتقَزوَّ ََ ، متقك صقا ََ ُل َمقـ صقا

َـّ لؾَبَقاقِلقظـَدها شبعًا ثؿ داَر، وَثقِّبًا َثالثًا، وإن َأَحبَّْت َشْبعًا: َفَعَؾ، وَقَض   .[ك ِمْثَؾُف

 هذا افػصؾ هق يف بقون افؼسؿ بغ افزوجوت.

 تقزجلع افزمـ ظؾقفـ إن ــ اثـتغ ؾلـ ر. والؼسؿ بغ الزوجات:

 (.وظؾقف أن ُيساِوَي بَغ َزوجاتِف يف الَؼْسؿِ قلف: )ق

 افؼسؿ بغ افزوجوت وافتسقجلي بقـفـ واجى ظذ افزوج.

 :والدلقؾ♦

 .(1)(ۉ ۉ) ظؿقم ؿقفف: -1

ََ َيققْقَم »مرؾقظوًو:  حودجلٌ أيب هرجلورة -2 ا، َجقا ـْ َكاَكقْت َلقُف اْمَرَأَتقاِن، َفققَمَل إَِػ إِْحقَدامُهَ َمقق

 .(2)«ُف َمائٌِؾ اْلِؼَقاَمِة َوِصؼُّ 

                                 
 (.19افـسوء, أجلي ) (1)

(, 8839) "افؽزى"(, وافـسوئل يف 1969(, وابـ موجف )1173(, وافسمذي )2133أخرجف أبق داود ) (2)

 (.6515ومححف إفبوين يف محقح ا ومع )
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ووَن َرُشووقُل اتِ ^ جَلْؼِسوُؿ َؾَقْعوِدُل, َوجَلُؼوقُل:  حودجلٌ ظوئشوي  -3 ـَ ، َهققَذا »ؿوفوً:  الؾُفقؿَّ

َٓ َأْمؾُِؽ   .  (1)«َقْسِؿل فِقَم َأْمؾُِؽ، َفاَل َتُؾْؿـِل فِقَم َُتْؾُِؽ، َو

 ؾدل ظذ أكف جلالم مـ ٓ جلؼسؿ.

افؼسؿ, شقاء ـون يف ادبقً, أو يف افـػؼي, أو ؽور ؾقجى ظذ افزوج أن جلعدل يف  وظذ هذا:•

  و ظذ إخرى ورم.احدإذفؽ, ونققز 

وضرجلؼي افؼسؿ, ومؼدار إجلووم: جلؽوقن فقؾوي فقؾوي, إٓ أن جلروووغ بولـ ر, وجلوتػؼـ ظؾقوف, بولن 

 جلؼسؿ فؽؾ واحدة فقؾتغ م اًل ؾؾفـ ذفؽ.

َِ ققلف: )    (.ٓ يف الَقْط

 بغ افـسوء يف افقطء. ٓ جيى ظذ افزوج ادسوواة

 أن ا امع مبع ف ادحبي, وادقؾ وافشفقة, وٓ شبقؾ إػ افتسقجلي بقـفـ يف ذفؽ. :والعؾة♦

بؿؼدور اإلكسون, ؾنن ؿؾبف ؿود جلؿقوؾ إػ إحوداهـ, وؿود جلشوتفل هوذه افؾقؾوي, وٓ  فقس وٕكف

ؿووول , (2)(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) جلشوتفل إخوورى: وفووذا ؿوول تعوووػ:

 : يف احلى, وا امع.ظبقدة افسؾامين

 * لؽـ يـبف إػ أمريـ:

 إن أمؽـً افتسقجلي يف ا امع ؾفق أحسـ: ؾنكف أبؾغ يف افعدل. إول:

فقس فؾزوج أن جيؿوع كػسوف إلحودى افزوجووت, بولن جلؽوقن جلرؽوى يف افوقطء, فؽوـ  الثاين:

 شب ف فهخرى. 

                                 
(, واحلوـؿ 8845(, وافـسوئل يف افؽزى )1971(, وابـ موجف )1172(, وافسمذي )2134) ( أخرجف أبق داود2)

 (.2518(, ووعػف إفبوين يف اإلرواء )2761)

 (.129افـسوء, أجلي ) (2)
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ـْ َمعاُصف الـفاُر، والعؽُس بالققلف: ) َ
ِ  (.عؽسِ وِظمُده الؾقُؾ، د

: هق افؾقؾ: ٕكف هق وؿً شؽـ افـوس, وؾقف جللوي اإلكسون إػ مـزفف وجلسوؽـ إػ ِظمد الؼسؿ

 أهؾف, وجلـوم يف ؾراصف, وافـفور فؾؿعوش, وافتؽسى, وجلؽقن  ور افغد توبع افؾقؾ.

 وجلؽوقن, بوفـفوور حؼوف يف افؼسوؿ ؾقؽقن -وكحقهؿ ـوحلّراس,-فؽـ مـ ـون معوصف بوفؾقؾ 

 .ؽره حؼ يف ـوفـفور حؼف يف افؾقؾ

ـقكٍة ملمقكٍة، و ِرهاققلف: ) َْ ، وَمريضٍة، وَمعقبٍة، و ََ    (.وُيْؼَسُؿ حلائٍض، وُكَػَسا

جيى ظذ افزوج أن جلؼسؿ فزوجتف, وفوق ـوكوً حوئضوًو, أو كػسووء, أو مرجلضوي, أو جمـقكوي ٓ 

 شو  مـفو, أو معقبي, وكحق ذفؽ.

, وإكس, وافسؽـ, وهق حومؾ بودبقوً ظـودهو, ادؼصد مـ افؼسؿ هق اإلجلقاء أن: والعؾة♦

 وفق مل جلطلهو.

, كقؾ زوجقة تطققؼ الققطَ فُقؼَسقُؿ  قاوؿد ذـر افعؾامء ووبطًو ؾقؿـ جيى أن جلؼسؿ هلو, وهوق: 

وإن امتـع وضمهو حسًو: ـودرجلضي, أو صورظًو: ـوحلوئض, وافـػسووء, أو ضبعوًو: ـودعقبوي بووفؼرن, أو 

 افصغرة افتل ٓ تقضل. , ؾقخرج هبذاوافعػؾ وكحق 

 * ويـبف إػ أمريـ:

 . إذا تعور  افـوس ظذ صولء ؾوفعر  جلرجع إفقف.1

 وظر  افـوس افققم أن افـػسوء ٓ جُلؼسؿ هلو ؾرجع إػ هذا, وإٓ ؾوٕمؾ أكف جلؼسؿ هلو.

 . ؿول افعؾامء: جيى ظذ افزوج أن جلؼسؿ وفق ـون هق مرجلضًو, أو جمبقبًو, وكحق ذفؽ. 2

 ؼسؿ فُهكس, وهق حومؾ ممـ ٓ جلطل.ٕن اف

وَن جَلْسَلُل يِف َمَرِوِف افَِّذي َمووَت ؾِقوِف: »ؿوفً:  ودو روت ظوئشي  ـَ ـَ »َأنَّ َرُشقَل اتِ ^  َأْيق

ـَ َأَكا َ دًا؟ ٌُ َصووَء, َؾَؽووَن يِف  «َأَكا َ دًا؟ َأْي ًِ َظوئَِشوَي جُلِرجلُد جَلْقَم َظوئَِشَي, َؾَلِذَن َفُف َأْزَواُجُف جَلُؽوقُن َحْقو َبْقو

وَن جَلُدوُر َظَعَّ ؾِقِف يِف َبْقتِل... ـَ ًْ َظوئَِشُي: َؾاَمَت يِف افَقْقِم افَِّذي   .(1)«َحتَّك َموَت ِظـَْدَهو, َؿوَف

                                 
 (.2443(, ومسؾؿ )1389أخرجف افبخوري ) (1)
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 ذ ـ يف ادؽٌ ظـد إحداهـ, ـام ؾعؾ رشقل ات ^ مع ظوئشي.لؾنن صّؼ ظؾقف ذفؽ اشت

 أو اظتزهلـ مجقعًو, إن أحى.ؾنن مل جللذّن فف, أؿوم ظـد إحداهـ بوفؼرظي, 

وإن شاَفَرْت بال إْذكِقف، أو بنْذكِقف يف حاجتِفقا، أو َأَبقت السقَػَر معقف، أو اْلققَؿبِقَت ظـقَده يف ققلف: )

   (.فِراِصف، فال َقْسَؿ  ا، وٓ َكَػَؼةَ 

 وهل أمقر:ذـر ادصـػ مسؼطوت حؼ افؼسؿ وافـػؼي, 

 كػؼي, وٓ نؾؽ مطوفبتف بذفؽ إذا رجعً. إذا شوؾرت بال إذكف: ؾؾقس هلو ؿسؿ, وٓ  -1

 أ و ظوموقٌي بػعؾفو ذفؽ: ـوفـوصز افتل ٓ تطقع زوجفو.: والعؾة♦

 إذا شوؾرت بنذكف حلوجتفو: ؾال ؿسؿ هلو, وٓ كػؼي: فتعذر آشتؿتوع مـ جفتفو. -2

قي أن تلبك افسػر معف: ؾال ؿسؿ هلو, وٓ كػؼي: ٕ و هول افتول ؾقتوً حؼفوو, وهول ظوموو -3

 ـوفـوصز, إٓ إن ـوكً ؿد اصسضً ظؾقف أن ٓ جلسوؾر هبو.

أن تلبك ادبقً ظـده يف ؾراصف: ؾال حؼ هلو: ٕ و ظوموقي بذفؽ, وؿد مـعوً زوجفوو موـ  -4

 حٍؼ جلؾزمفو ؾسؼط حؼفو.

ُجُؾ اْمَرَأَتُف إَِػ فَِراِصقِف َفَلَبقْت فَ » وؿد ورد يف حدجلٌ أيب هرجلرة مرؾقظوً  َبقاَت َ ْضقَباَن إَِذا َدَظا الرَّ

 .(1)«َظَؾْقَفا، َلَعـَْتَفا ادَاَلئَِؽُة َحتَّك ُتْصبَِح 

هِتا بنْذكِف، أو لف فَجَعَؾف ُْٕخَرى: جازَ قوَمـ َوَهَبْت َقْسَؿفا لَض ققلف: )    (.رَّ

 أن ُتسِؼط افزوجي حؼفو مـ افؼسؿ: ؾقسؼط حؼفو مـ افؼسؿ دون افـػؼي. -5

 :وهذا اإلشؼوط فف حوٓت 

تسؼطف فزوجٍي مـ افزوجوت: ؾتؼقل: فقؾتل فػالكوي, ؾقؽوقن هلوو ـوام ؾعؾوً شوقدة موع أن  -أ

 .ظوئشي 

 أن تسؼطف, وٓ ُتعغ امرأة تؽقن هلو افؾقؾي: ؾقؽقن ؿسؿفو فؾزوج جُلعّغُ مـ أراد. -ب

                                 
 (.2443(, ومسؾؿ )1389أخرجف افبخوري ) (1)
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 أن  ى ؿسؿفو فؾزوج: ؾقؽقن ؿسؿفو فؾزوج جُلعّغُ مـ أراد. -ج

 (.ؼَبالً فنن َرَجَعْت َقَسَؿ  ا ُمستققلف: )

إذا رجعً ادسؼطي حلؼفو, أو افقاهبي فؼسؿفو ظـ حؼفو مـ افؼسؿ, ؾنكف جيى ظذ افوزوج أن 

 جلؼسؿ هلو يف ادستؼبؾ, دون مو مضوك ؿبؾ افرجقع. 

أ و ِهبٌي ُؿبِضً, واكتفً, واهلبي ٓ جلرجع ؾقام ؿبض مـفو, وأموو ادسوتؼبؾ ؾفوق حوؼ  :والعؾة♦

 و.هلو, وؿد ضوفبً بف, ؾؾزمف بذفف هل

ََ ققلف: ) َفاِت َأوٓدِه: بؾ َيَطُل َمـ صا    (.وٓ َقْسَؿ إلمائِف، وٓ ُأمَّ

اإلموء, وأمفوت إوٓد فقس ظذ افسوقد  وهفـ ؿسؿ واجى, بؾ إن صووء شوّقى, وإن صووء 

 ؾضؾ, وفف أن جيومع مـفـ مـ صوء متك صوء.

 والدلقؾ:♦

 .(1)(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) ؿقفف: -1

 افقؿغ ٓ ؿسؿ هلو, وٓ جيى ؾقفو افعدل. ؾدفً أجلي أن مؾؽ

 وافـبل ^ ـوكً فف مورجّلي ورحيوكي ؾؾؿ جلؽـ جلؼسؿ هلام. -2

 وٕكف فق أوجى افؼسؿ هلـ مورن ـوفزوجوت, ؾال ؾرق. -3

َج بِْؽرًا أقاَم ظـَدها شبعًا ثؿ داَر، وَثقِّبًا َثالثاً ققلف: )  (.وإن َتَزوَّ

 هذا جلسؿك بؼسؿ آبتداء. 

فقال َتؾقق الزوجقة اْلديقدة مقـ أكف إذا تزوج افرجؾ زوجوًي, وظـوده زوجوي أخورى,  وادعـك:

 حالتغ:

 : ؾنكف جلؿؽٌ ظـدهو شبع فقول, ثؿ جلدور بعد افسبع ظذ ؽرهو.أن تؽقن بؽراً  -أ

 : ؾقؿؽٌ ثالثًو, ثؿ جلدور. أن تؽقن ثقباً  -ب

                                 
 (.3افـسوء, أجلي ) (1)
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َج الرَّ »ؿوول:  حودجلٌ أكووس  والقدلقؾ:♦ ققـَِّة: إَِذا َتقَزوَّ ـَ السُّ ُجقُؾ البِْؽققَر َظقَذ الثَّقِّقِب َأَقققاَم ِمق

َج الثَّقَِّب َظَذ البِْؽِر َأَقاَم ِظـَْدَها َثاَلثًا ُثؿَّ َقَسؿَ   .(1)«ِظـَْدَها َشْبعًا َوَقَسَؿ، َوإَِذا َتَزوَّ

َـّ لؾَبَقاقِلقوإن َأَحبَّْت َشْبعًا: َفَعَؾ، وَقَض ققلف: )    (.ك ِمْثَؾُف

 إذا تزوجفو أن جلؼقؿ ظـدهو شبعًو ؾؾفو ذفؽ.إذا رؽبً اف قيُى ا دجلدة 

 وفؽـ جلؼضول افزوج بعد ذفؽ فؾبقاؿل شبعًو شبعًو.

ُف َلْقَس بِقِؽ َظقَذ »أن افـبل ^ أؿوم ظـدهو ثالثًو, ثؿ ؿول:  حدجلٌ أم شؾؿي  والدلقؾ:♦ إِكَّ

 .(2)«لِـَِسائِلَأْهؾِِؽ َهَقاٌن، إِْن ِصْئِت َشبَّْعُت َلِؽ، َوإِْن َشبَّْعُت َلِؽ، َشبَّْعُت 

 وٕ و دو ضؾبً افزجلودة ؾقق حؼفو أفغل مو ـون هلو مـ اإلجل ور ب الث فقوٍل.

 

 

 

 

 

                                 
 (.1461(, ومسؾؿ )5213جف افبخوري )أخر (1)

 (.1465أخرجف مسؾؿ ) (2)



  

 
 الهكاااااااااااااااا  كتاااااااااااااااا   

 
037 

 ل يف الهشوزاااافص

 :قال ادملػ

اه فقم ََيُِب ظؾقفا، فنذا َطَفَر مـفا َأماراُتف، بلن ٓ ُهقَبقف إػ آشقتؿتاِع، أو ] الـُّشقُز: َمْعِصَقُتفا إيَّ

َهًة: َوَظَظفقا، فقنن َأَصقُهقَبف ُمَتَزِّ  ، ويف الؽقالِم ثالثقَة قَمًة، أو ُمَتَؽرِّ ََ ْت َهَجَرهقا يف اْلققَؿْضَجِع مقا صقا رَّ

اٍم، فنن َأَص  ْت َض قَأيَّ ٍح قرَّ  .[َرهَبا  َر ُمَزِّ

اه فقم ََيُِب ظؾقفاققلف: )  (.  الـُّشقُز: َمْعِصَقُتفا إيَّ

 ع مـ إرض.ملخقذ مـ افـشز, وهق: مو ارتػ الـشقز لغة:

، َلَؽ...» ويف احلدجلٌ: ـَ إَْرِض، َقاَل: الؾُفؿَّ , ؾؽل وو ارتػعوً, وتعوفوً (1)«إَِذا َظال َكْشزًا ِم

 ظام ؾرض ات ظؾقفو مـ ادعوصورة بودعرو .

 معصوقي افزوجي زوجفو ؾقام جيى ظؾقفو. رظًا:قوص

:قفو معصوقتف.حرام: ٕن ات أوجى ظذ افزوجي ضوظي زوجفو, وحّرم ظؾ حؽؿف 

:افـشقز فف حوفتون 

 ؾفق مو تـوول ادصـػ أحؽومف يف هذا افػصؾ. أن يؽقن مـ قَِبِؾ الزوجة:أ( 

, ؾونذا وؿوع ؾُقصوَؾُح بقوـفام, ـوام -وفقس هق ادؼصقد هبذا افػصوؾ- أن يؽقن مـ الزوج:ب( 

ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) ؿوووووووووووول تعووووووووووووػ:

   .(2)(..ٺ

                                 
افسـل يف ظؿؾ افققم وافؾقؾي  (, وابـ849(, وافطزاين يف افدظوء )4297(,وأبق جلعذ )12281أخرجف أمحد ) (1)

 وؾقف: زجلود افـؿري وعقػ احلدجلٌ. (,522)

 (.128افـسوء, أجلي ) (2)
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ؾووال حيووؾ فووف أن جللخووذ صوووق ًو مؼوبووؾ أن  -ون هووق افـوصووز افؽوووره هلووووـوو-ؾونن أراد أن جلطؾؼفووو 

 ٕمريـ: جلطؾؼفو:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) ؿقفووووف تعوووووػ: -1

 .(1)(...ڀ ڀ ڀ

 وٕكف أوحشفو بوفػراق ؾال جلزجلد إحيوصفو بلخذ ادول. -2

َهققًة: فققنذا َطَفققَر مـفققا َأماراُتققف، بققلن ٓ ُهقَبققف إػ آشققتؿتاِع، أو ُهقَبققف ققلققف: ) َمققًة، أو ُمَتَؽرِّ ُمَتَزِّ

   (.َوَظَظفا

 ومـ هذه العالمات:إذا طفرت مـ ادرأة ظالموت افـشقز ظذ زوجفو, 

فنكقف يسقؾؽ أن ٓ  قبف إػ افػراش, أو  قبف ـورهي مت وؿؾي, أو خترج بال إذكف, أو ؽور ذفوؽ, 

 معفا خطقات:

زوج, واإلثؿ ادستى ظذ اإلخوالل بوف, بلن جلعظفو, وشقؾفو بوت,وجلذـر هلو حؼ اف القظظ:.1

وأ و إذا بوتً هوجرة فػوراش زوجفوو فعـتفوو ادالئؽوي, وأ وو تسوؼط حؼفوو موـ افـػؼوي, وافؽسوقة 

 بـشقزهو.

ََ قفنن َأَص ققلف: ) ْت َهَجَرها يف اْلقَؿْضَجِع ما صا  (.رَّ

 :وهق ظذ كقظغإذا أمورت حتك بعد افقظظ شؾؽ اخلطقة اف وكقي, وهل: اهلجر, 

 أ( أن جلسك مضوجعتفو يف افػراش: وؿقؾ يف معـك هذا: أحد معـقغ:

 أكف جلقفقفو طفره يف كػس افػراش, روي هذا ظـ ابـ ظبوس. -1

أن ٓ جيؿعفووو وإجلوووه ؾووراٌش, وفؽووـ ٓ جلطؾووع افـوووس ظووذ ذفووؽ, ؾقؽووقن اهلجوور ؾؼووط يف  -2

 ادضجع, ؾال جلـوم معفو, روي هذا ظـ بعض افسؾػ.

 دد بؿدة, ؾوفـبل ^ هجر كسوءه صفرًا.وهذا اهلجر ٓ جلتح

                                 
 (.25افـسوء, أجلي ) (1)
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امٍ ققلف: )    (.ويف الؽالِم ثالثَة َأيَّ

 ترك افؽالم معفو: وهذا ودد ب الثي أجلوم. -ب

ُجققَر َأَخققاُه َفققْقَق َثققاَلِث » ظؿووقم حوودجلٌ أيب أجلووقب مرؾقظووًو: والققدلقؾ:♦ ْ َُ َٓ حَيِققؾُّ دُِْسققؾٍِؿ َأْن 

 .(1)«َلَقالٍ 

ْت َض قفنن َأَص ققلف: ) ٍح َرهَب قرَّ  (.  ا  َر ُمَزِّ

وهققذا إذا مل ترتوودع مووـ افووقظظ, وٓ مووـ اهلجوور, ؾقسووؾؽ معفووو اخلطووقة اف وف ووي: افضووورب, 

 :الضقرب لف صقروط

 أن جلؼصد بف افتلدجلى, وامت ول أمر ات, ٓ آكتؼوم, وافتشػل. -1

 , بؾ جلؽقن وشطًو.-أي: صدجلداً - أن ٓ جلؽقن ووربًو مزحوً  -2

 ادخقؾي: ـوفقجف: ٕكف مـفل ظـ ووربف.أن جلتجـى ادقاوع  -3

 أن ٓ جلزجلد ظذ ظشورة أشقاط. -4

: أن إـؿؾ فؾزوج, وإوػ, وإؾضؾ فف: أن ٓ جلضوورهبو: ؾؼود ورد يف احلودجلٌ أن واظؾؿ•

ٌَ َكثِقٌر َيْشقُؽقَن » افـبل ^ دو أذن بضورب افـسوء فؾتلدجلى ؿول بعد ذفؽ: قٍد كَِسقا َِ بِقلِل ُُمَؿَّ َلَؼْد َضا

، َلْقَس ُأوَلئَِؽ بِِخَقاِرُكؿْ  َـّ  .(2)«َأْزَواَجُف

 فؽـ ؿد ٓ تستؼقؿ ادرأة إٓ بؿ ؾ هذا, ؾجعؾف ات آخر اخلطقات.

ٹ ٹ ڤ ڤ ) ؿقفووف تعوووػ: :الققثالث اخلطقققات هققذه ظققذ والققدلقؾ♦

 .(3)(...ڤ ڤ ڦ ڦ

                                 
 (.2565(, ومسؾؿ )6577بخوري )أخرجف اف (1)

(, ومححف إفبوين يف محقح 1985(, وابـ موجف )9122(, وافـسوئل يف افؽزى )2146أخرجف أبق داود ) (2)

 (.1863أيب داود )

 (.34افـسوء, أجلي ) (3)
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جَلبعوٌ  إذا تعذرت ـؾ اخلطقات اف الث ؾؾقسؾؽ اخلطقة افرابعي, وهل: بعٌ احلؽؿغ: بلن

ممـ جيتؿع ؾوقفام إموكوي, وافتؽؾقوػ, واإلشوالم, وافذـقرجلوي, وافؼودرة ظوذ اإلموالح,  ,غحؽؿ

 وجلؽقكون مـ أؿورب افزوجغ: فقـظرا يف إمر.

 .(1)(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) ؿقفف تعوػ:والدلقؾ: ♦

ؿول شوعقد بوـ جبور: جلعظفوو, ؾونن ؿبؾوً, وإٓ هجرهوو, ؾونن ؿبؾوً وإٓ ووورهبو, ؾونن هول 

 , وإٓ بعٌ حؽاًم مـ أهؾف, وحؽاًم مـ أهؾفو ؾقـظران ممـ افضورر, وظـد ذفؽ جلؽقن اخلؾع.ؿبؾً

 

                                 
 (.35افـسوء, أجلي ) (1)
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 :قال ادملػ

ُظف مـ زوجٍة، وَأْجـَبِلو َصحَّ َبْذُلف لِِعَقِضف، فنذا َكِرَهْت ُخُؾقَؼ َزْوِجفقا، أو َخْؾَؼقف، ] َمـ َصحَّ َتَزُّ

َِ  أو َكْؼَص ديـِف، أو َخاَفْت  ْؾُع، وإٓ ُكقِرَه، َوَوَققَع. فقنن َظَضقَؾفا ُطْؾقًم لالفتقدا ف: ُأبقَح اخْلُ ِك َحؼِّ إِْثًم بَسْ

ـْ لِزَكاَها، أو ُكشقِزها، أو َتْركِفا َفْرضقًا فَػَعَؾقْت، أو خاَلَعقت الصقغرُة وادجـقكقُة والسقػقفُة و  ومل يؽ

ْؾعُ   .[، وَوَقَع الطالُق َرْجِعّقًا، إن كان بؾْػظِف أو كِقَّتِفإََمُة بغِر إْذِن َشقِِّدها: مل َيِصحَّ اخْلُ

دوو تؽؾوؿ ظوـ افـشوقز, وأحؽوموف, ؾؼود جلتعوذر اإلموالح ؾقحتووج إػ  مـاشبة الباب دا شقبؼ:

 اخلؾع.

: ملخقذ موـ خؾوع اف قووب: ٕن ادورأة فبووس افرجوؾ -بضؿ اخلوء, وشؽقن افالم- اخُلؾع لغة

 خؾعًو, وخوفعفو خموفعي. ؾؽلكف خؾعفو, جلؼول: خؾع امرأتف

 ؾراق افزوج زوجتف بعقض جللخذه مـفو, أو مـ ؽرهو. رظًا:قص

 * وؿبؾ افشوروع يف افتعؾقؼ ظذ ـالم ادصـػ ثؿي أربع مؼدموت:

 إدفي ظذ اخلؾع مـ افؽتوب, وافسـي, واإلمجوع. إوػ:

 .(1)(     ) ؾؼقفف: أما الؽتاب: -1

, وهوق أول خؾوع يف اإلشووالم, (2)وفعوي امورأة ثوبوً بوـ ؿوقس فوفؾحودجلٌ خُم  وأمقا السقـة: -2

 وشوقليت شوقوؿف تومًو بنذن ات.

 مـعؼد ظذ جقازه. واإلمجاع: -3

                                 
 (.229افبؼرة, أجلي ) (1)

 (.5273أخرجف افبخوري ) (2)
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 حؽؿي مشوروظقتف. ادؼدمة الثاكقة:

اخلؾع ؾقف مصؾحي فؾؿرأة افتل احتوجً فف: وذفؽ ٕن ؾقف ختؾقصًو هلو مـ افزوج ظذ وجف ٓ 

 هو.رجعي فف ظؾقفو إٓ بروو

صووروط مووحي اخلؾوع مخسوي, أشوقؿفو هـووو إمجووًٓ, وشوورد ذـرهوو مػرؿووي يف ادؼدمقة الثالثقة: 

 افبوب.

أن جلؼع مـ زوج جلصوح ضالؿوف: مسوؾاًم ـوون, أو ذمقوًو, حورًا, أو ظبودًا, موغرًا جلعؼؾوف, أو  -1

 أوػ. ؾهن جلؿؾؽف وصاًل فعقض -وهق جمرد إشؼوط ٓ حتصوقؾ ؾقف-ـبرًا: ٕكف إذا مؾؽ افطالق 

 : ؾؾق خوفعفو بغر ظقض مل جلصح.-وفق ـون جمفقًٓ  -أن جلؽقن ظذ ظقض -2

 أن جلؼع اخلؾع مـجزًا: ؾال جلعؾؼ اخلؾع ظذ صورط, ـو: إن بذفً يل ـذا ؾؼد خؾعتؽ. -3

 أن جلؼع بصوقغي اخلؾع: وجلليت بقو و. -4

 أن ٓ جلـقي بف افطالق: ؾنن كقى بف افطالق وؿع ضالؿًو. -5

 ط شوقليت ذـرهو يف ثـوجلو افبوب: وفذا مل كذـر مسوئؾفو.وهذه افشورو

 أفػوظ اخلؾع: اخلؾع فف أفػوظ مورحيي, وــوجلي. ادؼدمة الرابعة:

 ؾفل ثالث: أما الصقرحية: -

 ؾودجلً. -3ؾسخً.  -2خؾعً.  -1

 أبرأتؽ, وأبـتؽ.مثؾ: ؾام ظدا هذه إفػوظ,  وأما الؽـاية: -

 كقي, وإن أتك بوفؽـوجلي ؾالبد مـ افـقي ممـ تؾػظ بوف موـفام: ؾنن أتك بصورجلح اخلؾع وؿع مـ ؽر

 ـؽـوجلوت افطالق مع مورحيف. 

ُظف مـ زوجٍة، وَأْجـَبِلو َصحَّ َبْذُلف لِِعَقِضفققلف: )    (.َمـ َصحَّ َتَزُّ

هذا ؾقف بقون مـ جلصح مـف بذل افعقض يف اخلؾع, ؾؼرر: أن ـوؾ صوخص جلصوح تزظوف تصوح 

افرصوقد, ؽر ادحجقر ظؾقف, شقاء أـون افبوذل فؾعقض هق افزوجي, أو ؽرهوو  خموفعتف, وهق احلّر,

 مـ أجـبل جلدؾع دصؾحي أحد افزوجغ, أو ـؾقفام.
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ٓ جلصوح مموـ ٓ جلصوح  -أي: اخلؾوع-أن اخلؾع ؾقف بوذل فؾعوقض فؾؿخووفِع, وهوق والعؾة: ♦

 تزظف.

قف: ُأبققَح فنذا َكِرَهْت ُخُؾَؼ َزْوِجفقا، أو َخْؾَؼقف، أو َكْؼقققلف: ) ِك َحؼِّ َص ديـِقف، أو َخاَفقْت إِْثقًم بقَسْ

ْؾعُ   (.  اخْلُ

 أصور إػ حؽؿ اخلؾع, ؾؼرر أكف إذا وجد مسقؽف ؾفق مبوح. 

:وكؼقل: بلن حؽؿف افتؽؾقػل فف حوفتون 

 مو ذـره ادمفػ هـو: قإذا وجد مو جلسقؽف, وه يؽقن مباحًا: (1

 أن تؽره ُخُؾؼف: بلن جلؽقن شولء إخالق. .1

 أو تؽره َخْؾؼف: بلن جلؽقن دمقؿ اخلؾؼي, ٓ حتتؿؾ ادؽٌ معف. .2

 . أو جلؽقن كوؿص افدجلـ: ؾتؽره ذفؽ: ـؿـ جلتفوون بوفصالة, أو جلشورب افدخون.3

. أو ٓ تبغضف, فؽـ ختو  أن ٓ تمدي حؼف, وٓ تؼقؿ حؼ ات يف ضوظتف: ٕكوف جلطؾوى مـفوو 4

 تطؾى اخلؾع.مو ؿد جلشؼ ظؾقفو افؼقوم بف, ؾتخو  اإلثؿ, ؾ

 ؾقبوح هلو ضؾى اخلؾع يف هذه احلوٓت, وجلسـ فؾزوج إجوبتفو فذفؽ.

 والدلقؾ:♦

﯁         ) ؿقفف تعوػ: .1  .(1)(﮿ ﯀ 

: جَلوو  :. وحدجلٌ ابـ ظبوس ؿول2 ًْ ٍس إَِػ افـَّبِلي ^, َؾَؼوَفو ـِ َصامَّ ـِ َؿْقِس ْب ًِ ْب َجوَءْت اْمَرَأُة َثوبِ

َّٓ َأيني َأَخوووُ  افُؽْػووَر, َؾَؼوووَل َرُشووقُل اتِ ^:  َرُشووقَل اتِ, َمووو , َوَٓ ُخُؾووٍؼ, إِ ـٍ ًٍ يِف ِدجلوو َأْكِؼووُؿ َظووَذ َثوبِوو

ـَ َظَؾْقِف َحِديَؼَتُف؟» ي دِّ ْت َظَؾْقِف, َوَأَمَرُه َؾَػوَرَؿَفو «َفَسُ : َكَعْؿ, َؾَردَّ ًْ  .  (2)َؾَؼوَف

 ذفؽ إٓ ببذل افعقض, ؾلبقح ذفؽ.. وٕن حوجتفو داظقي إػ افػرؿي, وٓ تصؾ إػ 3

                                 
 (.229) افبؼرة, أجلي (1)

 (.5273أخرجف افبخوري ) (2)
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مووو إذا ـووون افووزوج فووف إفقفووو مقووؾ, ووبووي صوودجلدة, ؾحقـ ووذ جلسووتحى  واشققتثـل مققـ ذلققؽ:* 

 مزهو, وظدم اؾتدائفو.

   (.وإٓ ُكِرَه، َوَوَقعَ ققلف: )

 إذا خوفعتف مع اشتؼومي احلول, وشور إمقر, وبال شبى. يؽقن ضؾب اخلؾع مؽروهًا:( 2

 والدلقؾ:♦

ـْ َ ْرِ َبْلٍس، َفَحقَراٌم َظَؾْقَفقا »مرؾقظًو:  ٌ ثقبون . حدجل1 َم اْمَرَأةٍ َشَلَلْت َزْوَجَفا َضاَلقًا ِم َأيُّ

 .(1)«َرائَِحُة اَْلـَّةِ 

. وٕكف ظبٌ, ؾقؽقن مؽروهًو, ودو ؾقف مـ اإلوورار هبو, وبزوجفو, وإزافي مصوفح افـؽوح 2

 بال حوجي.

ـْ لِزَكاَهقا، أو ُكشققِزها، أو َتْركِفقا َفْرضقًا فَػَعَؾقْت، أو فنن َظَضَؾفا ُطْؾًم لالققلف: )  ومل يؽق
َِ فتقدا

ْؾعُ   (. خاَلَعت الصغرُة، وادجـقكُة، والسػقفُة، وإََمُة بغِر إْذِن َشقِِّدها: مل َيِصحَّ اخْلُ

 وذكر مجؾة مـ الصقر التل يؼع فقفا اخلؾع:أصور إػ حؽؿ اخلؾع افقوعل, 

 ففذا لف صقر:زوجتف, وآذاهو: فؽل تطؾى اخلؾع, وتػتدي كػسفو,  ( إذا ظضؾ افزوج1

 . أن جلظؾؿفو, وجلعضؾفو ٓ فتػتدي, ؾوؾتدت: ؾوخلؾع محقح, وأمو ؾعؾف ؾال جيقز.1

 . أن جلعضؾفو: فتػتدي مـف, فؽـ بسبٍى وهق أ و زكً: ؾقجقز ذفؽ.2

تخوفعوف هول ٕجوؾ . أن جلضورهبو افضوورب ادولذون ؾقوف: ٕ وو كشوزت, أو ترـوً ؾرووًو, ؾ3

 ذفؽ, ؾقجقز وورهبو, وجلصح اخلؾع: ٕكف وورهبو بحؼ.

فق ابتع اإلكسون بزوجي متفووكي يف افصالة, واشتعؿؾ معفو ـؾ وشوقؾي فإلموالح, أو  مثالف:

وؿعً يف زكو, أو تورـوي فؾحجووب, وظجوز ظوـ إموالحفو, وجلرجلود أخوذ موو دؾوع, ؾضووقؼ ظؾقفوو: 

 فتػتدي مـف: ؾقجقز.

                                 
(, وابـ حبون 2555(, وابـ موجف )1224(, وافسمذي )2226(, وأبق داود )22445أخرجف أمحد ) (1)

 .(1928(, ومححف إفبوين يف محقح أيب داود )4184)
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ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ) فووووف تعوووووػ:ؿق والققققدلقؾ:♦

 .(1) (ۅ

ْؾعُ ققلف: )  (.أو خاَلَعت الصغرُة، وادجـقكُة، والسػقفُة، وإََمُة بغِر إْذِن َشقِِّدها: مل َيِصحَّ اخْلُ

( إذا خوفع مـ ٓ جلصح تزظفو: وهل ادرأة إذا ـوكً مغرة, أو جمـقكي, أو شوػقفي, أو أموي 2

  جلصح.بدون إذن شوقدهو: ؾوخلؾع ٓ

أكف تؼدم أن اخلؾع جلصح ممـ جلصح تزظف, وهمٓء افـسقة ٓ جلصوح توزظفـ, ؾؽوذا  :والعؾة♦

 خموفعتفـ: ٕن اخلؾع ؾقف بذل ظقض.

 (.  وَوَقَع الطالُق َرْجِعّقًا، إن كان بؾْػظِف أو كِقَّتِفققلف: )

 ٓ أكوف ؾتؼودم, ظقوووً  ودؾعوـ -وكحوقهـ وافسوػقفي, ـودجـقكوي,-إذا وؿع اخلؾع مموـ شوبؼ 

ف: ؾنكوف ٓ جلؼوع خؾعوًو, وٓ جلؼوع كقتو أو, اخلؾوع بؾػوظ ـوون إذا افؾػوظ: هذا ٕثر بوفـسبي: فؽـ, جلصح

 ضالؿًو. 

أن اخلؾع بوضؾ, بوظتبور أ و ٓ تصح خموفعتفو, وافطالق ٓ جلؿؽـ أن جلقؿعوف وهوق مل والعؾة: ♦

 جلتؾػظ بف, ومل جلـقه.

 

 

 

 

                                 
 (.19افـسوء, أجلي ) (1)
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 أو عوض م  يقع بٌ اخللع مو لفظ يف بي ى لاافص

 :قال ادملػ

ْؾقِع، أو قواخُلْؾُع بؾػٍظ صق] ، وإن َوَققَع بؾػقِظ اخْلُ ـٌ ريٍح الطقالِق، أو كـايتِقف، وَقْصقِدِه ضقالٌق بقائ

ةٍ مقـ ُخْؾقٍع  ، ومل َيـِْقه َضالقًا: كان َفْسخًا، ٓ ُيـَؼُِّص ظقدَد الطقالِق. وٓ َيَؼقُع بُِؿْعَتقدَّ
َِ اْلَػْسِخ، أو الِػدا

ٍم: مل قَففقا بقف، وٓ َيِصقحُّ صقضالٌق، ولقق َواَج  ْجَعقِة فققف، وإن خاَلَعفقا بغقِر ِظقَقٍض، أو بُِؿَحقرَّ رُط الرَّ

ْؾقُع بقف، وُيْؽقَرُه  . وَيَؼُع الطالُق َرْجِعّقًا إن كان بَؾْػِظ الطالِق، أو كِقَّتِف. ومقا َصقحَّ َمْفقرًا َصقحَّ اخْلُ َيِصحَّ

قِؾ بلكثَر ما َأْظَطاَها، وإن َخاَلَعْت حامٌؾ بـ . وَيِصقحُّ بقادجفقِل، فقنن خاَلَعْتقُف ظقذ َ ْ هِتا َصحَّ ػؼِة ِظدَّ

، ولقف مقع َظقَدِم  رهقٍؿ أو َمتقاٍع، أو ظقذ ظبقٍد: َصقحَّ
َصجَرهِتا، أو َأَمتِفا، أو ما يف َيقِدها، أو بقتِفقا مقـ دِ

ه، ومع َظَدِم الدراهِؿ ثالثةٌ   .[احلْؿِؾ، وادتاِع، والعبِد أقؾُّ ُمسمَّ

ـٌ قْؾُع بؾػٍظ صواخلُ ققلف: )  (.  ريٍح الطالِق، أو كـايتِف، وَقْصِدِه ضالٌق بائ

 اخلؾع بوفـسبي فَِؾػظف, وكؼصوكف ظدد افطالق ٓ شؾق مـ أمرجلـ:

 أن جلؽقن بؾػظ افطالق: مورحيِف, أو ــوجلتف, مع افـقي. -أ

ًِ بوئـ, أو أبرأتؽ, مع كقي افطالق. مثالف: ًِ ضوفؼ, أو أك  ؿول: أك

 ؼع ضالؿًو بوئـًو, ٓ جلؿؾؽ رجعتفو ؾقف.ؾوحلؽؿ: أكف جل

 أمو ـقكف ضالؿًو ؾالظتبور افؾػظ, أو افؽـوجلي مع افـقي. والعؾة:♦

وأمو ـقكف جلؼع بوئـًو ؾه و بذفؽ افعقض نؾؽ كػسفو, وؿد أجوهبو هق فسماهلو, ؾخرجً موـ 

 ؿبضتف, وفق مل جلؽـ بوئـًو دؾؽ افرجعي, ومل تستػد افتخؾص مـف.

، ومل َيـْقِقه َضالققًا: كقان َفْسقخًا، ٓ ُيقـَؼُِّص وإن وَ ققلف: )
َِ ْؾقِع، أو اْلَػْسقِخ، أو الِػقدا َقَع بؾػِظ اخْلُ

 (.  ظدَد الطالِق 

أن جلؽقن اخلؾع بغر فػظ افطالق, إمو بؾػظ اخلؾع, ـولن جلؼوقل: خؾعوً, أو افػسوخ, أو  -ب

 افػداء, ـلن جلؼقل: ؾودجلً, ومل جلـِق بف ضالؿًو.
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:خًو, ٓ ضالؿًو.أكف جلؽقن ؾس فاحلؽؿ 

ؾقؼوع افػسوخ, وٓ حيتسوى افػسوخ افوذي وؿوع هبوو موـ ظودد افطوالق افوذي إذا  وظذ هذا:•

 اشتؽؿؾفو بوكً افزوجي مـف.

 أن هذا اخلؾع ادعتز, واخلؾع ؾسخ, تبغ افزوجي معف.: والعؾة♦

ةٍ مـ ُخْؾٍع ضالٌق، ولق َواَجَففا بفققلف: )  (.  وٓ َيَؼُع بُِؿْعَتدَّ

خؾع ٓ جلؼع ظؾقفو أثـوء ظد و ضوالٌق, شوقاء َضؾبوً مـوف هول, ـوام فوق ؿوفوً أثـووء  ادعتدة مـ

 افعدة: ضؾؼـل, ؾطؾؼفو.

ًِ ضوفؼ: ؾال جلؼع ظؾقفو ضالق.  أو واجففو هق بف, بلن ؿول: أك

أ و أثـوء ظد و مـ خؾٍع هل بوئـ مـوف, ؾوال حتوؾ فوف إٓ بـؽووح جدجلود, ؾفول ـووفتل والعؾة: ♦

 اكؼضً ظد و.

ْجَعِة فقفقوٓ َيِصحُّ ص)ققلف:   (.  رُط الرَّ

فووق أن افووزوج اصووسط افرجعووي يف اخلؾووع, ـووام فووق ؿووول: أخوفعووؽ, بشووورط أكـوول إذا أردت أن 

 أراجعِؽ ؾع ذفؽ, أو أن يل اخلقور ددة صفر, وكحق ذفؽ, ؾال جلصح افشورط واخلؾع كوؾذ.

قـقكي افصغرى: وفوذا ؾفول : أن هذا افشورط خموفػ دؼتضوك ظؼد اخلؾع, ؾؿؼتضوه افبوالعؾة♦

   مل ختوفعف إٓ فػؽوك كػسفو مـف, ؾؾق ـون جلؼدر ظذ إرجوظفو مل حيصؾ ادؼصقد.

ٍم: مل َيِصحَّ ققلف: )  (.وإن خاَلَعفا بغِر ِظَقٍض، أو بُِؿَحرَّ

جلشسط يف اخلؾع أن جلؽقن بعقض مبووح, وذـور ادصوـػ هـوو موقرتغ ٓ تصوحون: دخوفػوي 

 هذا افشورط.

أن اخلؾع ٓ جلصح, وجلؽقن فغقًا ٓ جلستى ظؾقف صولء.قفمواحلؽؿ ف : 

 . إذا خوفعفو بغر ظقض: ـلن جلؼقل: خوفعتؽ بال ظقض, بؾ جموكًو.1
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: أن افػسخ افقارد يف افشورع إكام هق ؾسخ بعقض, وهـو ٓ جلقجود ِظوقض, ؾوال حوّؼ والعؾة♦

 فف يف افػسخ, بؾ فف أن جلطؾؼ, ومل جلطؾؼ هـو.

 .(1)ورٍم: ـلن جلؼقل: خوفعتِؽ, وافعقض مخٌر, وكحقه .إذا خوفعفو بعقضٍ 2

أن افعووقض ادحوورم وجووقده ـعدمووف, وإذا اكتػووك افعووقض ؾوووخلؾع بووال ظووقض ٓ  :والعؾققة♦

 جلصح.

فؽـ فق أكف خوفعفو ظذ ظقض ورم, وـوكو جيفالن حترجلؿوف, ؾنكوف جلصوح اخلؾوع, وجل بوً بودل 

 افعقض ادحرم.

 ظذ حرٍّ طـف ظبدًا. خوفعفو ظذ مخٍر طـف خاًل, أو مثالف:

 أكف ؿد خوفعفو ظذ ظقض, جلظـف محقحًو, ؾق بً فف بدفف.: والعؾة♦

 (.  وَيَؼُع الطالُق َرْجِعّقًا إن كان بَؾْػِظ الطالِق، أو كِقَّتِفققلف: )

ٓ فؾقق  اخلؾع بغر ظقض, أو بعقض ورٍم ؾوشد ـام شبؼ, فؽـف موـ حقوٌ ظودد افطؾؼووت,

 مـ حالتغ:

 افطالق, أو ــوجلتف مع افـقي: ؾنكف جلـؼص, وجلعتز ضؾؼي رجعقي. إن ـون بؾػظ -أ

ؿول: ضؾؼتِؽ بغر ظقٍض, أو ؿول: خوفعتوِؽ بعوقض وورٍم, وكوقى افطوالق: ؾوال جلؼوع  مثالف:

 اخلؾع: فعدم افعقض, وفؽـ جلؼع ضالؿًو رجعقًو: ٕكف تؾػظ بوفطالق, أو كقاه.

 ظدد افطؾؼوت.إن ـون بغر فػظ افطالق, أو ــوجلتف: ؾال جلـؼص  -ب

بوضؾ, ومل جلؽـ بؾػظ افطالق, ؾفق أكف بوضؾ: إذ ٓ ظقض ؾقف, ومو بـل ظذ افبوضؾ والعؾة: ♦

 وٓ بـقتف, ؾال جلعّد ضالؿًو.

ْؾُع بفققلف: )  (.  وما َصحَّ َمْفرًا َصحَّ اخْلُ

 ـؾ مو مح جعؾف مفرًا مـ موٍل, أو مـػعٍي مبوحٍي, ؾنكف جلصح جعؾف ظقض خؾع.

                                 
 اد ؾ, واختوره ابـ تقؿقي, وجّقده افع قؿغ.افؼقل اف وين: أكف إذا خول بؿحرٍم مح اخلؾع, وجل بً فؾزوج مفر  (1)
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 .(1)(     )ؿقفف تعوػ:  : ظؿقموالدلقؾ♦

 (.  وُيْؽَرُه بلكثَر ما َأْظَطاَهاققلف: )

إمؾ أن افزوج شوفع زوجتف بام أظطوهو, أو بلؿؾ, فؽـ: فوق أكوف خوفعفوو بولـ ر مموو أظطوهوو 

 مـ مفر, ؾنكف جلصح, إٓ أكف جلؽره فف أن جللخذ أـ ر ممو أظطوهو مـ مفٍر.

َأْن  َؾوَلَمَرُه َرُشوقُل اتِ ^: »مرأة ثوبً بوـ ؿوقسحدجلٌ ابـ ظبوس يف ؿصي ا :والدلقؾ♦

َٓ جَلْزَدادَ   .(2)«جَلْلُخَذ ِمـَْفو َحِدجلَؼَتُف, َو

 .(3)«َٓ جَلْلُخُذ ِمـَْفو َؾْقَق َمو َأْظَطوَهو: »ؿول ظع 

 .(     ) وفؽـف جلصح فق وؿع: فعؿقم ؿقفف:

هِتا َصحَّ ققلف: )    (.وإن َخاَلَعْت حامٌؾ بـػؼِة ِظدَّ

 معؾقٌم أن ادرأة إذا ُضؾيؼً وهل حومٌؾ, ؾنن هلو افـػؼي مـ أجؾ احلؿؾ.

إذا تؼرر هذا: ؾؾق أن هذه ادطؾؼي احلومؾ, جعؾً كػؼتفو أثـوء احلؿؾ هل ثؿـ موو خُتووفِع ظؾقوف 

 كػسفو, وؿوفً: خوفعـل, وٓ تـػؼ ظع وؿً افعدة: ؾنن هذا جلصح.

ؿوؾ, ؾودوول نؾؽوف, وإن مل تؼبضوف إػ أن, ؾقصوح أ و تسوتحؼفو ظؾقوف: بسوبى احل: والعؾة♦

 اخلؾع بف.

 (.  وَيِصحُّ بادجفقلِ ققلف: )

 جلصح اخلؾع بوف ؿـ, وافعغ ادجفقفي.

 .  ادول مـ وع يف مو ظذ أو ,-مؼداره كعر  ٓ جلده يف ومو-: خوفعتؽ ظذ مو يف جلدي مثالف

                                 
 (.229افبؼرة, أجلي ) (1)

 ( وافؾػظ فف مـ حدجلٌ ابـ ظبوس.2556(, وابـ موجف )5273أخرجف افبخوري ) (2)

, (, مـ ضرجلؼ احلؽؿ بـ ظتقبي, ظـ ظع, واحلؽؿ بـ ظتقبي مل جلسؿع مـ ظع 11844أخرجف ظبد افرزاق ) (3)

 ظع بعشور شـغ تؼرجلبًو.ؾنكف ؿد وفد بعد وؾوة 
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ط حؼف موـ آشوتؿتوع, واإلشوؼوط تدخؾوف أن اخُلْؾَع إشؼوط احلؼ: ٕن افزوج جُلسؼِ  :والعؾة ♦

 ادسووي, ؾوخلؾع صورع فؾتقسور ظذ افزوجغ: وفذا ّشفؾ ؾقف إذا تراووك افطرؾون ظذ هذا.

فنن خاَلَعْتُف ظذ َ ِْؾ َصجَرهِتا، أو َأَمتِفا، أو ما يف َيِدها، أو بقتِفا مقـ دِرهقٍؿ أو َمتقاٍع، أو ققلف: )

 (.  ظذ ظبٍد: َصحَّ 

 جقاز اخلؾع بودجفقل, ذـر أم ؾي فؾخؾع بشولء جمفقل, وهل ـوفتويل:  دو ؿررّ 

 إذا خوفعتف ظذ أن فف مو خترج صجر و مـ ضؾع, وثؿر.  .1

 أو ظذ محؾ أمتفو, أو دابتفو, ـلن تؼقل: فؽ احلؿؾ افذي يف بطـ دابتل. .2

 أو ظذ مو يف بقتفو مـ دراهؿ, أو مو يف ووروع موصوقتفو مـ فبـ. .3

 أو ظذ ظبٍد ؽر معٍغ, ـلن تؼقل: خوفعتؽ ظذ ظبٍد, ومل حتدده: مح. .4

مح ؾقووف وموو شووبؼ ذـوره ظـوود اخلؾوع بووودجفقل موـ ـقكووف إشوؼوضًو, واإلشووؼوط جلتسو :والعؾقة♦

 افػؼفوء.

هققلف: )  (.  ولف مع َظَدِم احلْؿِؾ، وادتاِع، والعبِد أقؾُّ ُمسمَّ

أمتفو موـ محوؾ, أو ظوذ ظبوٍد, وكحوق ذفوؽ, ثوؿ مل إذا خوفعتف ظذ ثؿر صجرهو, أو مو يف بطـ 

حتؿؾ افشجرة ثؿرًا, أو إمي صوق ًو, أو مل تؼدر ظذ افعبد: ؾنن فف أؿؾ مو جُلطؾؼ ظؾقف آشؿ مـ هوذه 

إصوقوء, ؾؿ اًل: أؿؾ مو حتؿؾ إمي, وافشوة واحد, ؾؾف واحد, وأؿؾ متوع افبقً بسوط, ؾؾف ذفوؽ, 

 موع, ؾؾف ذفؽ, وهؽذا. وأؿؾ مو تطؾعف افشجرة م الً 

 أن افذمي تزأ بلؿؾ مسؿك افعقض ادخوفع ظؾقف, حقٌ إكف جلصدق ظؾقف آشؿ.والعؾة: ♦

 (.  ومع َظَدِم الدراهِؿ ثالثةٌ ققلف: )

 فق خوفعفو ظذ مو يف جلدهو مـ افدراهؿ, ثؿ تبغ أكف ٓ صولء ؾقفو: ؾن و تعطقف ثالثي دراهؿ.

 ؾقصدق ظؾقفو أ و أظطتف مجع دراهؿ.أن اف الثي أؿؾ ا ؿع, والعؾة: ♦
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 لاااافص

 :قال ادملػ

وإذا قاَل: متك، أو: إذا، أو: إن َأْظَطْقتِـِل َأْلػًا فَلْكِت ضقالٌِؼ: َضَؾَؼقْت بَعطِقَّتِقف، وإن َتَراَخقك. وإن ]

ْؼـِققل واحققدًة قالققت: اْخَؾْعـِققل ظققذ َأْلققٍػ، أو بققَلْلٍػ، أو ولققؽ أْلققٌػ، فَػَعققَؾ: باَكققْت واْشققَتَحؼَّفا ، وَضؾِّ

َؼفا ثالثًا، اْشَتَحؼَّفا، وَظْؽُسف بَعْؽِسف، إٓ يف واحدةٍ َبِؼَقْت. ولقس لَِّب َخْؾُع زوجقِة ابـِقف  بَلْلٍػ، فَطؾَّ

ْؾُع  قَره مقـ احلؼققِق. قالصغِر، وٓ َضالُقفا، وٓ َخْؾُع ابـتِف الصغرة بش ٍَ مـ ماِ ا، وٓ ُيْسِؼُط اخْلُ ل

َؼ    .[ضالَقفا بصػٍة، ثؿ َأباََنا فُقِجَدْت، ثؿ َكَؽَحفا، فُقِجَدْت بعَده، َضُؾَؼْت كِعْتٍؼ، وإٓ فالوإن َظؾَّ

هذا افػصؾ هق يف بقون حؽؿ تعؾقؼ اخلؾع, وافطالق ظذ دؾع ظقض, ويف حؽوؿ خؾوع إب 

 كؽوح أوٓده افصغور, وؽر ذفؽ.

َأْلػققًا فَلْكققِت ضققالٌِؼ: َضَؾَؼققْت بَعطِقَّتِققف، وإن  وإذا قققاَل: متققك، أو: إذا، أو: إن َأْظَطْقتِـِققلققلققف: )

 (.  َتَراَخك

ًِ ضوفؼ.  فق ؿول افزوج فزوجتف: متك أظطقتقـل أفػ رجلول ؾلك

 أو ؿول افزوج ٕجـبل: إن أظطقتـل أفػ رجلول ؾزوجتل ضوفؼ.

 ؾفذا خؾع معؾؼ, وافتعؾقؼ جلصح يف افػسقخ.

ول ؾفول ضووفؼ, وفوق تولخر اإلظطووء, جلصح هذا افتعؾقوؼ, ؾؿتوك أظطتوف أفوػ رجلو :هذا وظذ•

 وتراخك ظـ ؿقل افزوج.

 أن ادعؾؼ ظؾقف اخلؾع ؿد وجد, وهق إفػ رجلول.: والعؾة♦

وهؾ َيقز لؾزوج الرجقع ظـ كالمف قبؾ أن تعطقف؟ 

ً(1)فقس فف افرجقع, بؾ إمر بقد افزوجي, ؾؾق جوءت بوٕفػ بعد صفر م اًل ضؾؼ. 

                                 
افؼقل اف وين: أكف إن ظؾؼ اخلؾع بعقض: ـلفػ رجلوٍل م اًل, ؾنكف جلشسط أن ٓ تساخك, ؾنن تراخً يف دؾع افعقض  (1)

 ؾال جلؾزم افزوج ؿبقفف, وهق ؿقل افشوؾعقي, واختوره: ابـ تقؿقي.
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 (.  ظذ َأْلٍػ، أو بَلْلٍػ، أو ولؽ أْلٌػ، فَػَعَؾ: باَكْت واْشَتَحؼَّفاوإن قالت: اْخَؾْعـِل ققلف: )

إذا ؿوفً افزوجي فزوجفو: اخؾعـل, وفؽ أفوػ رجلوول, أو بولفػ رجلوول, ؾخؾعفوو, ومل جلؼوؾ يف 

 خؾعف: خوفعتِؽ بلفػ, بؾ خؾعفو جمردة مـ افعقض بوفؾػظ.

:فتفو فف.أن اخلؾع جلؼع, وتبغ مـف, وجلستحؼ إفػ افذي بذ فاحلؽؿ 

: أن افسومال ُمعووٌد يف ا وقاب, ؾونذا وادؼقرروذفؽ ٕكف ؾعوؾ موو جعؾوً إفوػ يف مؼوبؾتوف, 

 أجوهبو ؾؽلكف ؿول: خوفعتؽ بلفػ.

فؽـ هق مؼقد: بام إذا وؿوع مـوف اخلؾوع ؾوقرًا, أي: أجوهبوو فؾخؾوع ظوذ افػوقر: ٕكوف دوو أجوهبوو 

ب, ؾنذا تراخوك, وتولخر مل جلصوح اخلؾوع: ٕكوف ؾوفسمال وهق ؿقهلو: خوفعـل بلفػ: ـودعود يف ا قا

 مور ظذ ؽر ظقض.

َؼفا ثالثًا، اْشَتَحؼَّفاققلف: ) ْؼـِل واحدًة بَلْلٍػ، فَطؾَّ  (.  وَضؾِّ

إذا ؿوفً افزوجي فزوجفو: ضؾؼـول ضؾؼوي واحودة, وفوؽ أفوػ رجلوول, ؾطؾؼفوو افرجوؾ ثوالث 

 تطؾقؼوت: ؾنكف جلستحؼ إفػ, وـذا فق ضؾؼفو اثـتغ.

 أكف أتك بام ضؾبتف وزجلودة, ؾوشتحؼ إفػ ظذ افطؾؼي إوػ.ة: والعؾ♦

 (.  وَظْؽُسف بَعْؽِسفققلف: )

 فق ؿوفً: ضؾؼـل ثالثًو بلفػ, ؾطؾؼفو أؿؾ: ؾنكف ٓ جلستحؼ صوق ًو, وجلؼع افطالق رجعقًو.

 أكف مل جيبفو دو بذفً افعقض يف مؼوبؾتف.: والعؾة♦

 (.  إٓ يف واحدةٍ َبِؼَقْت ققلف: )

اشوت ـوء موـ ادسولفي افسووبؼي, وادعـوك: أكوف إذا ـوون افوزوج ؿود ضؾؼفوو ضؾؼتوغ, وبؼقوً  هوذا

ؾنكووف  -وهووك افبوؿقووي مووـ افوو الث-واحودة, ؾؼوفووً افزوجووي: ضؾؼـوول ثالثووًو بوولفػ, ؾطّؾووؼ واحوودة 

 جلستحؼ إفػ يف هذه احلوفي.

 .-ؽره وهل افبقـقكي, وافتحرجلؿ حتك تـؽح زوجوً -أكف حصؾ فؾزوجي مؼصقدهو : والعؾة♦
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 (.  ولقس لَِّب َخْؾُع زوجِة ابـِف الصغِر، وٓ َضالُقفاققلف: )

 فقس فهب أن شؾع زوجي ابـف, أو جلطؾؼفو.

اِق »حدجلٌ ابـ ظبوس مرؾقظًو: : والدلقؾ♦ ـْ َأَخَذ بِالسَّ َ
ِ َم الطَّاَلُق د  .(1)«إِكَّ

ك مصؾحي يف اخلؾوع, أي: أن افطالق حؼ فؾزوج ٓ ؽره, وهذا احلؽؿ ظوم, حتك فق ـون هـو

 أو افطالق. 

ٍَ مـ ماِ اقوٓ َخْؾُع ابـتِف الصغرة بشققلف: )    (.ل

 فقس فهب أن شؾع ابـتف مـ زوجفو بشولء مـ موهلو.

 افتل مل تبؾغ افرصد, وافعؼؾ. وادراد بالبـت هـا:

 أكف ٓ جيقز فهب أن جلتزع بشولء مـ موهلو, واخلؾع بودول ـوفتزع.والعؾة: ♦

 فق خؾعفو مـ موفف, أو مول أجـبٍل: مح. فؽـ

إذا زّوج إب ابـتوف افصوغرة, ثوؿ أراد أن شؾعفوو موـ زوجفوو, ؾؾؾؿسولفي  وظذ هذا كؼقل:•

 مقرتون:

 إن ـون ٓ مصؾحي فؾبـً يف هذا اخلؾع: ؾال جيقز. -أ

 وإن ـون دصؾحتفو: ؾقجقز, فؽـ مـ مول افقيل, أو أجـبل, ٓ مول افبـً.  -ب

ْؾُع  َره مـ احلؼقِق وققلف: )  (. ٓ ُيْسِؼُط اخْلُ

اخُلؾُع ٓ جُلسِؼُط مو بغ افزوجغ مـ احلؼقق, ؾؾق أكوف توؿ اخلؾوع, وـوون فؾزوجوي ظوذ افوزوج 

 حؼقق, ؾوخلؾع ٓ جلسؼطفو.

تّؿ اخلؾع وـون ؿد بؼل مـ مفرهو أفػ رجلول, أو ؿد اشوتدان مـفوو أفوػ رجلوول, أو  مثال ذلؽ:

 ذمي افزوج: ؾت بً هلو, واخلؾع ٓ جلسؼطفو. ـون هلو كػؼوت موووقي يف

                                 
(, وحسـف إفبوين يف محقح 13/355) (, وافطزاين يف افؽبر3991(, وافدارؿطـل )2581أخرجف ابـ موجف ) (1)

 (.3958ا ومع )
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فؽـ فق اصسط يف اخلؾع أن تسؼط احلؼقق افتل هلو ظؾقف, وٓ جلؽوقن يف ذمتوف هلوو صوولء: ؾنكوف 

 جلصح وتزأ ذمتف, وهق كقع مـ افعقض يف اخلؾع.

 (.  ُؾَؼْت وإن َظؾََّؼ ضالَقفا بصػٍة، ثؿ َأباََنا فُقِجَدْت، ثؿ َكَؽَحفا، فُقِجَدْت بعَده، ضَ ققلف: )

ًِ - إذا ظؾؼ ضالؿفو بصػي ًِ ضووفؼ ـام فوق ؿوول: إن خرجو ثوؿ إكوف أبو وو إموو  -موـ افودار ؾلكو

بخؾع, أو ؽره, أو بطالق ثالٍث شقاء أـوكً بقـقكي مغرى, أو ـوزى, ثوؿ إكوف دوو أبو وو ُوجودت 

بعود كوف كؽحفوو بعود ذفوؽ, وظؼود ظؾقفوو إمـفو هذه افصػي حول افبقـقكوي ؾخرجوً موـ افودار, ثوؿ 

 .-بلن خرجً مـ افدار-وجقد افصػي, ودو كؽحفو وجدت افصػي مـفو أجلضًو بعد افـؽوح 

(1): أ و تطؾؼفاحلؽؿ. 

أكوف ظّؾوؼ افطوالق بصوػي, ؾقجودت افصوػي وهول يف ذمتوف, وؾعوؾ هوذا افػعوؾ, أو : والعؾة ♦

 آتصو  هبذه افصػي حول ـق و بوئـًو ظـف ٓ جلؾغل ذفؽ افؼقل وافتعؾقؼ مـف.

 (.كِعْتٍؼ : )ققلف

فق ظّؾؼ ظتؼ ظبده ظذ مػي, ثؿ بوظف, ؾقجودت افصوػي ظـود موـ اصوساه, ثوؿ اصوساه إول, 

 ؾقجدت افصػي ظـده: ؾنكف جلعتؼ أجلضًو: دو شبؼ ذـره مـ افتعؾقؾ.

 (.وإٓ فالققلف: )

إن مل تقجوود افصووػي بعوود افـؽوووح, وبعوود ادؾووؽ فؾعبوود, ؾووال جلؼووع افطووالق, وٓ افعتوووق بػعووؾ 

 ووؿقظفو حول افبقـقكي, وزوال ادؾؽ.افصػي, 

أن ادرأة حوول افبقـقكوي فقسوً وواًل فقؿوقع افطوالق, وـوذا افعبود حوول بقعوف فوقس  :والعؾة♦

 بؿحٍؾ فقؿقع افعتؼ.

 

[] 

                                 
 افؼقل اف وين: أن افطالق ٓ جلؼع يف هذه احلوفي, وهق ؿقل ا ؿفقر. (1)
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 :قال ادملػ 

ق] ققُيباُح لؾحاجِة، وُيْؽَرُه لَعَدِمفا، وُيْسَتَحبُّ لؾضَّ ، وحُيَ
َِ ُم لؾبِدظقِة. وَيِصقحُّ َرِر، وََيِقُب لييقال رَّ

مـ زوٍج مَؽؾٍَّػ، وُمَقٍِّز بَعْؼؾِف، وَمقـ زاَل َظْؼُؾقف َمعقذورًا مل َيَؼقْع ضالُققف، وَظْؽُسقف أثِقُؿ، وَمقـ ُأْكقِرَه 

ُـّ إيؼاَظف بف، فطَ قظؾقف ُطْؾًم بنيالٍم لف، أو لقلِده، أو َأْخِذ ماٍل َيُض  َده بَلَحِدها قادٌر َيُظ ه، أو َهدَّ قَؼ َتَبعقًا رُّ ؾَّ

 لؼقلِف، مل َيَؼْع.

  ، ََ ُؼ واحقدًة، ومتقك صقا وَيَؼُع الطالُق يف كِؽاٍح خمتَؾٍػ فقف، ومـ الَغضباِن، وَوكقؾِف كفق، وُيَطؾِّ

َ لف وقتًا وَظددًا، وامرأُتف كقكقؾِف يف َضالِق َكْػِسفا   .[إٓ أن ُيَعغِّ

ؾقوف, صوورع يف بقوون موو حيوؾ افـؽووح وهوق دّو ذـر افـؽوح, وإحؽووم ادستبوي ظ مـاشبة الباب:

 افطالق.

 احلّؾ, ورؾع افؼقد. الطالق لغة:

حوّؾ ؿقود افـؽووح, ـؾوف, أو بعضوف, يف احلوول, أو ادودل, بؾػوظ خمصوقص أو موو جلؼوقم  رظًا:قص

 وبقان التعريػ بم يع:مؼومف, 

ن ترـوًو, أو جلراد بف افـؽوح افصحقح, ؾؾق ـوون ؾوشودًا مل جلصوح ؾقوف افطوالق, بوؾ جلؽوق الـؽاح:

 ؾسخًو.

 بنجلؼوع  وجلي افعدد وهل اف الث.  كؾف:

 بنجلؼوع مو دون افـفوجلي: ـطؾؼي, أو ضؾؼتغ. أو بعضف:
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 أي: جلطؾؼ يف احلول, أو اددل: وهق افطالق ادمجؾ, أو ادعؾؼ, وكحقه. يف احلال:

 بؾػظ خمصقص: وهل أفػوظ افطالق افصورحيي.

 فطالق ممو تعور  افـوس أكف ــوجلف مع افـقي.أو مو جلؼقم مؼومف: وهل أفػوظ ــوجلي ا

 إصؾ يف الطالق: الؽتاب، والسـة، واإلمجاع:♦

 وؽرهو. (1)(ہ ہ) ؿقفف تعوػ: فؿـ الؽتاب: -1

اِق »حدجلٌ ابـ ظبوس أن افـبل ^ ؿول:  ومـ السـة: -2 ـْ َأَخَذ بِالسَّ َ
ِ َم الطَّاَلُق د  .(2)«إِكَّ

 ؽوه ابـ ؿدامي, وؽره.مـعؼد ظذ جقازه, ح واإلمجاع: -3

:احلؽؿة مـ مشقروظقتف 

يف تشورجلع افطالق مصؾحي فؾوزوجغ: ٕكوف ربوام ؾسودت احلوول بوغ افوزوجغ, ؾقصوور بؼووء 

افـؽوح مػسدة وضي, وؾقف وورر, مع مو ؾقف مـ حوبس ادورأة, وشوقء افعشوورة, واخلصووم افودائؿ, 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ) تعوووػ: ؾوؿتضوووك افشووورع مووو جلزجلووؾ افـؽوووح: فتووزول ادػسوودة, ؿووول

 , وفؽ أن تتصقر مو هل ادػوشد افتل تؼع فق مل جلؽـ افطالق مشوروظًو.(3)(ک

 (.ُيباُح لؾحاجِة، وُيْؽَرُه لَعَدِمفاققلف: )

  ري ظؾقف إحؽوم افتؽؾقػقي اخلؿسي:  -مـ حقٌ حؽؿف افتؽؾقػل- أن افطالق: اظؾؿ•

و فسووقء خؾووؼ ادوورأة, أو فعوودم حتصوووقؾ : ظـوود احلوجووي إفقووف, ٕي حوجووي ـوكووً, إموومبققاح -أ

 .ذفؽ مصوحلف مـ افقفد, وآشتؿتوع, وكحق

 : ظـد ظدم احلوجي إفقف.مؽروه -ب

                                 
 (.229افبؼرة, أجلي ) (1)

( وحسـف إفبوين يف محقح 13/355(, وافطزاين يف افؽبر )3991(, وافدارؿطـل )2581أخرجف ابـ موجف ) (2)

 (.3958ا ومع )

 (.135افـسوء, أجلي ) (3)
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 ودلقؾ كراهتف:♦

 .  (1)«َأْبَغُض اْلقَحاَلِل إَِػ اهللِ الطَّاَلُق »حدجلٌ ابـ ظؿر مرؾقظًو:  -1

 وٕكف مزجلؾ فؾـؽوح ادشتؿؾ ظذ ادصوفح ادـدوب إفقفو. -2

 (.  َررِ قوُيْسَتَحبُّ لؾضَّ ) ققلف:

 وهذا يؽقن يف حالتغ.: مـدوب -ج

( إذا ـوكً ادورأة تتضوورر بوشوتدامي افـؽووح, واحتوجوً فؾؿخوفعوي: ؾقسوتحى فؾوزوج أن 1

جُلطؾيؼ, فقزول ظـفو افضورر, وجلؽقن بغر ظقض, ؾنن أبك أن جلطؾؼ ؾقجى أن جلطؾؼ بعوقض, وهوق 

 اخلؾع ـام شبؼ.

, وٓ جلؿؽـوف إجبورهوو وّرضي يف أوامر ات: ـوفصالة, واحلجووب وكحق و( إذا ـوكً ادرأة مػ2

 ظؾقفو.

َِ ققلف: )  (.  وََيُِب لييال

 : أن حيؾػ ظذ ترك وطء زوجتف أبدًا, أو مدًة تزجلد ظذ أربعي أصفر.اإليالَ

: يف حول اإلجلالء: إذ إكف بعد مرور أربعي أصوفر جلؼوول فؾؿوقيل: إموو أن يؽقن الطالق واجباً  -د

رجووع فؾعشووورة بووودعرو , أو أكووف جيووى ظؾقووؽ أن تطؾووؼ, ؾوونن مل جلطؾووؼ ومل جلػووئ, ؾوووٕمر جلرجووع ت

 فؾحوـؿ: فقحؽؿ بحسى مو جلراه مـ افطالق, أو افػلء.

ُم لؾبِدظةِ ققلف: ) رَّ  (.  وحُيَ

وهوق افطوالق افبودظل, شوقاء أضؾؼفوو حوول احلوقض, أو يف ضفور جومعفوو ؾقوف, أو ُمرم:  -هو

 ضؾؼفو يف أثـوء افعدة.

ٕكوف خووفػ ؾقوف افسوـي, وتورك أمور ات, ورشوقفف, وجلوليت بقوون افطوالق  وشؿل ضالقًا بدظقًا:

 افبدظل.

                                 
 (, وؿد رجح مجع مـ إئؿي إرشوفف.2518(, وابـ موجف )2178أخرجف أبق داود ) (1)
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 (.  وَيِصحُّ مـ زوٍج ققلف: )

:مـ جلصح ضالؿف جلشسط فف صوروط 

 وهق مـ بقـف, وبغ ادطّؾؼي ظؼد زواج محقح. أن يؽقن زوجًا: -1

 ؾوفطالق دـ أخذ بوفسوق. أن مـ فقس بزوج فقس فف وٓجلي ظذ افزوجي,والعؾة: ♦

 (.  مَؽؾٍَّػ ققلف: )

 وهق افعوؿؾ, افبوفغ, وهذا بوإلمجوع. أن يؽقن مؽؾػًا: -2

 (.  وُمَقٍِّز بَعْؼؾِفققلف: )

:دو ذـر افتؽؾقػ أصور إػ مـ ؾؼد هذا افشورط, وهؿ كقظون 

 الصبقان: وضالق الصبل لف حالتان:( 1

إذا ضؾؼ ؾنن امرأتف تبغ مـف, وأن افـؽوح جلزول بف: افصبل افذي جلعؼؾ افطالق, وجلعؾؿ أكف  -أ

 .(1)ؾفذا جلؼع ضالؿف

 :والدلقؾ♦

اِق »ظؿقم حدجلٌ:  .1 ـْ َأَخَذ بِالسَّ َ
ِ َم الطَّاَلُق د  .(2)«إِكَّ

ْبَقوَن افـيَؽوَح : ». وفؼقل ظع2 ُتُؿقا افصي ـْ : ؾنن ـوؾ ضوالق جووئز إٓ ضوالق ادعتوقه, (3)«ا

 ٓ جلطؾؼقا.ؾقػفؿ مـف أن ؾوئدتف أن 

 . وٕكف ضالق مـ ظوؿؾ جلعر  معـك افطالق, ومود  وؾ افطالق, ؾقؿع ـطالق افبوفغ.3

 : ٓ جلؼع ضالؿف.-وهق مـ دون افتؿققز- افصبل افذي ٓ جلعؼؾ افطالق -ب

                                 
 افؼقل اف وين: أن ضالق افصبل ٓ جلؼع, وهق مذهى ا ؿفقر. (1)

( وحسـف إفبوين يف محقح 13/355(, وافطزاين يف افؽبر )3991(, وافدارؿطـل )2581أخرجف ابـ موجف ) (2)

 (.3958ومع )ا 

 (, ويف إشـوده مبفؿ.17945رواه ابـ أيب صوقبي ) (3)
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 (.  وَمـ زاَل َظْؼُؾف َمعذورًا مل َيَؼْع ضالُقفققلف: )

ؽرًا جلظـوف ظصوورًا, أو مؽرهوًو ظوذ ـام فق أؽؿل ظؾقف, أو صوورب مسو مـ زال ظؼؾف بعذر: (2

 صوربف, أو صوربف فؾتداوي, ؾال جلؼع ضالؿف.

 بغر ؿصده, واختقوره. -افذي هق مدار افتؽؾقػ-أكف ؿد زال ظؼؾف : والعؾة♦

 (.  وَظْؽُسف أثِؿُ ققلف: )

 أي: افذي جللثؿ بزوال ظؼؾف: ـؿـ صورب ادسؽر ظودًو خمتورًا, ؾقؼع ضالؿف.

ع فؾطالق مـ مؽؾٍػ ؽر مؽره مود  وؾوف, ؾقجوى أن جلؼوع ـوفصووحل, أكف إجلؼو: والعؾة♦

 وٓ جلعذر بؽقكف شؽران.

 أكف أوؿع ضالق افسؽران. وؿد ورد ظـ ظؿر 

َؼ َتَبعًا لؼقلِف، مل َيَؼعْ ققلف: )  (.وَمـ ُأْكِرَه ظؾقف ُطْؾًم... فَطؾَّ

 جلؼع. إذا ُأـِره افزوج ظذ افطالق, وـون اإلـراه طؾاًم, ؾنن ضالؿف ٓ

 :والدلقؾ♦

تِققل، اْلقققَخَطَل، َوالـِّسققققاَن َوَمققا »ظؿقموووت أدفووي اإلـووراه, ومـفووو:  -1 ـْ ُأمَّ ققاَوَز يِل َظقق إِنَّ اهللَ َهَ

 .(1)«اْشُتْؽِرُهقا َظَؾْقفِ 

َٓ َظَتاَق، يِف إِْ اَلٍق : »مرؾقظوً  حدجلٌ ظوئشي  -2  .  (2)«َٓ َضاَلَق، َو

 «., ـام أكف جلغؾؼ ظؾقفاإلؽالق: افتضوققؼ»ؿول أبق ظبقدة: 

                                 
(, مـ حدجلٌ ابـ ظبوس, ومححف إفبوين 2851(, واحلوـؿ )7219(, وابـ حبون )2545أخرجف ابـ موجف ) (1)

 (.82يف اإلرواء )

وَوزَ »( مـ حدجلٌ أيب هرجلرة بؾػظ: 127(, ومسؾؿ )2528وأخرجف افبخوري ) تِل َمو  إِنَّ اتََّ َ َ ـْ ُأمَّ يِل َظ

ًْ بِِف ُمُدوُرَهو, َمو مَلْ َتْعَؿْؾ َأْو َتَؽؾَّؿْ   «.َوْشَقَش

(, وحسـف إفبوين يف 4444(, وأبق جلعذ )2546(, وابـ موجف )2193(, وأبق داود )26365أخرجف أمحد ) (2)

 (.7525محقح ا ومع )
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 .(1)أن آختقور صورط يف مجقع افعؼقد, وافػسقخ والؼاظدة: -3

قَؼ قبنيالٍم لف، أو لقلِده، أو َأْخِذ ماٍل َيُض ققلف: ) ُـّ إيؼاَظقف بقف، فَطؾَّ َده بَلَحِدها قادٌر َيُظق ه، أو َهدَّ رُّ

 (.َتَبعًا لؼقلِف، مل َيَؼعْ 

 ق معف صوروط, أصور هلو ادمفػ:جلشسط هلذا اإلـراه افذي ٓ جلؼع افطال

ؾنن ـون بحؼ ؾنكف جلؼع: ـودقيل إذا أبك افػق ي وافرجوقع,  أن يؽقن اإلكراه طؾًم بغر حؼ: -1

 ؾنكف جيز ظذ افطالق.

وـؾ مـ ترك حؼًو مـ حؼقق افزوجوي: ـوفـػؼوي ؾونن احلووـؿ جيوزه, إموو أن جلطؾوؼ, أو جلـػوؼ, 

 وجلمدي احلؼ.

إموو بونجلالم فؾوزوج بضوورب, وكحوقه, أو إجلوالم فقفوده, أو  إلكقراه:وجقد ادشؼة يف هقذا ا -2

 وافده, ؿول ابـ رجى: وجلتقجف مجقع أؿوربف, أي: إذا ـون اإلـراه بنجلالم فبعض أؿوربف.

أو ـوكً ادشؼي بلخذ موٍل جلضوره أخذه مـف: ـلن جلؽقن ـ رًا, أو هدده إمو بضوورب, أو موول, 

 .  ووكحق 

ؾونن ـوون ظووجزًا, وجلعؾوؿ ادؽوَره أكوف ظووجٌز  رًا ظذ إيؼاع ما تقظقد بقف:أن يؽقن ادؽِرُه قاد -3

 ؾوفطالق جلؼع.

 شوققؿع بف مو هدده بف, وٓ جلؼدر هق ظذ دؾعف.أن يظـ الزوج أن ادؽِره  -4

                                 
ق( ظـ ثوبً بـ إحـػ, أكف تزوج أم وفد فعبد )ـتوب افطالق, بوب جومع افطال« ادقضل»وأخرج موفؽ يف  (1)

افرمحـ بـ زجلد بـ اخلطوب, ؿول: ؾدظوين ظبد ات بـ ظبد افرمحـ بـ زجلد بـ اخلطوب ؾج تف ؾدخؾً ظؾقف, ؾنذا 

شوقوط مقوقظي, وإذا ؿقدان مـ حدجلد, وظبدان فف ؿد أجؾسفام, ؾؼول: ضؾؼفو وإٓ وافذي حيؾػ بف ؾعؾً بؽ 

ؾً: هل افطالق أفػًو, ؿول: ؾخرجً مـ ظـده, ؾلدرـً ظبد ات بـ ظؿر بطرجلؼ مؽي ؾلخزتف ـذا وـذا, ؿول: ؾؼ

بوفذي ـون مـ صلين, ؾتغقظ ظبد ات, وؿول: فقس ذفؽ بطالق, وإ و مل حترم ظؾقؽ, ؾورجع إػ أهؾؽ, ؿول: ؾؾؿ 

زتف بوفذي ـون مـ صلين, تؼررين كػسول, حتك أتقً ظبد ات بـ افزبر, وهق جلقم ذ بؿؽي أمر ظؾقفو, ؾلخ

 وبوفذي ؿول يل ظبد ات بـ ظؿر, ؿول: ؾؼول يل ظبد ات بـ افزبر: مل حترم ظؾقؽ ؾورجع إػ أهؾؽ.
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 (.  وَيَؼُع الطالُق يف كِؽاٍح خمتَؾٍػ فقفققلف: )

:افـؽوح مـ حقٌ محي افطالق ؾقف مـ ظدمفو فف حوٓت ثالث 

 ؾقؼع افطالق مـف. ن يؽقن متػؼًا ظذ صحتف:أ -أ

ــؽووح خومسوي, وذات وورم: ؾوال جلؼوع افطوالق: ٕكوف ٓ  أن يؽققن متػؼقًا ظقذ بطالكقف: -ب

 وجقد فف أماًل.

 أي: وؿع خال  بغ افعؾامء يف محتف. أن يؽقن الـؽاح خمتؾػًا فقف: -ج

 د.افـؽوح بال صفق -افـؽوح بقٓجلي ؾوشؼ-افـؽوح بال ويل  مثالف:

أن افطوالق جلؼوع ؾقوف, شوقاء ـوون افوزوج جلوراه كؽوحوًو ؾوشودًا, أو جلورى موحتف:  ففذا حؽؿقف:

 ـوحلـػل جلرى افـؽوح بال ويل محقحًو, ؾؾق ضؾؼ مح ضالؿف.

 (.  ومـ الَغضبانِ ققلف: )

 بلن الغضب لف حآت:ؿرر ادصـػ أن ضالق افغضبون جلؼع, وكؼقل: 

مووحبف بوام جلؼوقل: ٓ جلؼوع ضالؿوف بوٓتػووق: افغضى افذي جلزجلؾ افعؼؾ, بحقٌ ٓ جلشعر  -1

 إحلوؿًو فف بودجـقن.

 افغضى افقسور افذي جلؽقن يف بداجلوتف: ؾقؼع بوٓتػوق. -2

افغضى ادتقشط: وهوق أن جلسوتحؽؿ افغضوى وجلشوتد, وجلتصوقر افوزوج موو جلؼوقل, ؾوال  -3

 جلزول ظؼؾف, فؽـ ٓ جلستطقع أن جلؿسؽ كػسف ظـد افتؾػظ.

 .(1)أن ضالؿف جلؼع فادذهب:

 أكف مؽؾػ, وظوؿؾ, وؿد تؾػظ بوفطالق, ؾقؼع.: والعؾة♦

                                 
 افؼقل اف وين: أكف ٓ جلؼع يف هذه احلوفي, واختوره: ابـ تقؿقي, وابـ افؼقؿ. (1)
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 (.  وَوكقؾِف كفقققلف: )

وـقؾ افزوج يف افطالق ـوفزوج, ؾقشسط ؾقوف موو جلشوسط يف افوزوج موـ افتؽؾقوػ, وكحوقه, 

 وجلؼع ضالؿف ـوفزوج.

ُؼ واحدةً ققلف: )  (.  وُيَطؾِّ

 افقـقؾ فقس فف أن جلطؾؼ إٓ واحدة ؾؼط.

ؾ أمره بوفتطؾقؼ, وإمور ادطؾوؼ جلتـووول موو جلؼوع ظؾقوف آشوؿ ؾؼوط, وهول أن ادق :والعؾة♦ ـي

 واحدة.

ََ ققلف: )  (. ومتك صا

جلطؾؼ افقـقؾ يف أي وؿً صوء, ؽر وؿً افبدظي: ـوحلقض, وافطفر افذي جومعفو ؾقوف, ؾؾوق 

ؾف افزوج أن جلطؾؼ, وأضؾؼ, ومل حيدد مدة, بؾ ؿوول: وـؾتوؽ أن تطؾوؼ زوجتول, ؾطؾوؼ بعو ـّ د أكف و

 صفر, أو صفرجلـ م اًل, ؾقؼع, وٓ جلؾزم مـف افػقرجلي.

أن افتقـقؾ ؾقف إضالق, ومؼتضوك افقـوفوي أ وو ؽور ممؿتوي, حتوك جلؼطعفوو ادقـوؾ, : والعؾة♦

 وجلبطؾفو, أو حيددهو بؿدة.

َ لف وقتًا وَظدداً ققلف: )  (.  إٓ أن ُيَعغِّ

ؾ فؾقـقؾ وؿتًو فؾطالق, أو ظددًا, ـي  ؾؾقس فف أن جلتعدا و. ؾنذا ظغ افزوج ادق

 أن إمر فؾؿقـؾ, وؿد حّدد ذفؽ, ؾوحلؼ فف.: والعؾة♦

 (.  وامرأُتف كقكقؾِف يف َضالِق َكْػِسفاققلف: )

إذا ؿول افزوج فزوجتف: وـؾتِؽ أن تطؾؼل كػسؽ, وأضؾؼ افتقـقوؾ, ؾونن حؽؿفوو ـوفقـقوؾ, 

 هلو أن تطؾؼ متك صوءت, إٓ أن جلعغ هلو ظددًا, ووؿتًو.
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 لاااافص

 :قال ادملػ 

اِمْع فقف، وَتَرَكفا حتقك َتـَْؼِضق] ًة يف ُضْفٍر مل َُيَ َؼفا َمرَّ قُرُم القثالُث قإذا َضؾَّ هُتا: ففقق ُشقـٌَّة، وََتْ َل ِظقدَّ

ُـّ َرْجَعُتفقا. وٓ ُشقـَّ  ََ فققف: فبِْدَظقٌة َيَؼقُع، وُتَسق َؼ َمـ َدَخَؾ هبا يف َحْقٍض، أو ُضْفقٍر َوضِق َة، إَِذْن، وإن َضؾَّ

ُؾفققا. وصقق رحُيف: لػققُظ الطققالِق، ومققا قوٓ بِدظققَة لصققغرةٍ، وآيَِسققٍة، و ققِر مققدخقٍل هبققا، وَمققـ بققاَن َ ْ

، أو هقاِزٌل، فقنن قَتَص  َؼقٌة اشقُؿ فاظقٍؾ، فَقَؼقُع بقف، وإن مل َيـْقِقه، جقاد  َِ مـف  ر أْمٍر، وُمضقاِرٍع، وُمَطؾِّ رَّ

مـقف، أو مقـ  قِره، أو أراَد ضقاهرًا، فَغؾِقَط: مل ُيْؼَبقْؾ ُحْؽقًم،  َكَقى بطالٍِؼ مـ َوثاٍق، أو يف كِؽاٍح شقابٍِؼ 

ْؼَت امرأَتؽ؟ فؼاَل: كعؿ: َوَقَع، أو: ألؽ امرأٌة؟، فؼاَل: ٓ، وَأراَد الَؽِذَب: فال  .[ولق ُشئَِؾ: َأَضؾَّ

 هذا افػصؾ هق يف بقون افطالق افسـل, وافبدظل, وبقون مورجلح افطالق, ومو جلستى ظؾقف.

 مو وؿع ظذ افقجف ادشوروع. الق السـل:والط

 وهق كقظان:مو وؿع ظذ افقجف ؽر ادشوروع,  والطالق البدظل:

 بدظل يف افقؿً. -2بدظل يف افعدد.  -1

اِمْع فقف، وَتَرَكفا حتك َتـَْؼِض ققلف: ) ًة يف ُضْفٍر مل َُيَ َؼفا َمرَّ هُتا: ففق ُشـَّةٌ قإذا َضؾَّ  (.  َل ِظدَّ

 ما مجع أربع صػات: -فؾسـي ادقاؾؼ: يأ-افطالق افسـل 

 : ؾؾقس ضالق شـي.وً ؾنن ضؾؼ اثـتغ, أو ثالث أن يطؾؼفا مرًة واحدًة: -1

 ؾؾق ضؾؼ يف حول حقضفو ؾؾقس شـي. أن يطؾؼفا يف ضفر: -2

وخرج بذفؽ موو فوق ضؾؼفوو يف ضفور جومعفوو ؾقوف, وفوق  أن يطؾؼفا يف ضفر مل َيامعفا فقف: -3

 ضول زمـ افطفر.

مدة افرووع, ؾن و ؿد تظؾ مودًة ٓ حتوقض ؾقفوو, ؾؾوقس فوف أن جلطؾؼفوو يف افطفور افوذي  ف:مثال

 جومعفو ؾقف حتك حتقض, أو جلتبغ محؾفو.

 ؾال جلؾحؼفو بطؾؼي يف أثـوء افعدة. أن يسكفا بعد أن يطؾؼفا واحدة حتك تـؼضقل ظدهتا: -4
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 ؾنذا اختؾ واحد مـ هذه إربع, ؾنكف ضالق بدظي.

ؿوول ابوـ مسوعقد: ضووهرات موـ ؽور  .(1)(ٻ ٻ ٻ پ پ) ؿول تعوػ:

 مجوع.

 ظـ افطالق حول احلقض, وحول ـق و يف ضفر جومع ؾقف: أن احلووئض واحلؽؿة مـ الـفل

جلؽقن ضالؿفو يف زموـ رؽبوي افوزوج ظـفوو, وافشوورع متشوق  إػ إبؼووء افـؽووح, وـوذفؽ يف افتول 

 ضؾؼفو يف ضفر جومعفو ؾقف, حقٌ ؿؾً رؽبتف هبو.

ُرُم الثالُث إَِذنْ قلف: )ق  (.  وََتْ

حيرم إجلؼوع افطؾؼوت اف الث مجقعًو بؾػظ واحد, أو ضؾؼ ضؾؼتغ, أو بؽؾوامت متػرؿوي يف ضفور 

 واحد, ـام فق ضؾؼفو افققم واحدة, وؽدًا أخرى, وهؽذا.

 والدلقؾ:♦

ـْ َرُجٍؾ َضؾَّوَؼ اْمَرَأَتوُف َثو -1 اَلَث َتْطؾِقَؼووٍت حدجلٌ وؿقد بـ فبقد ؿول: أخز رشقل ات ^ َظ

 .(2)«َأُيْؾَعُب بِؽَِتاِب اهللِ َوَأَكا َبْغَ َأْطُفِرُكْؿ؟،»مَجِقعًو, َؾَؼوَم ؽضبون ُثؿَّ َؿوَل: 

وَن ُظَؿُر »و -2 َق  ـَ إَِذا ُأيِتَ بَِرُجٍؾ َؿْد َضؾَّوَؼ اْمَرَأَتوُف َثاَلثوًو يِف جَمْؾِوٍس, َأْوَجَعوُف وووربًو, َوَؾورَّ

 .  (3)«َبْقـَُفاَم 

وٕن ات صورع ضالق اف الث حلؽؿي, وـقن افرجؾ جلطؾؼ يف آن واحد ؾػقوف خموفػوي ٕمور  -3

 ات, ورشقفف, وـؾ ظؿؾ فقس ظؾقف أمر ات, ورشقفف ؾفق ورم.

 ؾنن ضؾؼ اثـتغ ؾقحرم ـذفؽ: ٕكف ضالق افبدظي.

                                 
 (.1افطالق, أجلي ) (1)

طوع: ٕكف مـ رواجلي خمرمي بـ بؽر ظـ أبقف ومل جلسؿع مـف, ووعػف (, ويف إشـوده اكؼ3451أخرجف افـسوئل ) (2)

 (.3292إفبوين يف حتؼقؼ ادشؽوة )

 (.17795أخرجف ابـ أيب صوقبي ) (3)
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وهؾ يؼع ضالق الثالث ثالثًا، وكذا آثـتغ، أو يؼع واحدة؟ 

 .جلؼع ثالثًو 

 والدلقؾ:♦

أكف مروي ظـ مجع مـ افصحوبي: ـووبـ ظبووس, وأيب هرجلورة, وابوـ ظؿور, وأكوس, وابوـ  -1

 .مسعقد 

 أن افـؽوح مؾؽ جلصح إزافتف متػرؿًو, ؾصح إزافتف جمتؿعًو. -2

ََ فقف: فبِْدَظٌة َيَؼعُ ققلف: )
َؼ َمـ َدَخَؾ هبا يف َحْقٍض، أو ُضْفٍر َوضِ  (.  وإن َضؾَّ

 وؿً احلقض.إذا وؿع افطالق يف 

 ؾنكف ضالق بدظل, ـام تؼدم, ومع حترجلؿف ؾنكف جلؼع. -ومل جلتبغ محؾفو- أو يف ضفر جومعفو ؾقف

ُف َضؾََّؼ اْمَرَأَتوُف َوِهوَل َحووئٌِض حدجلٌ ابـ ظؿر  والدلقؾ:♦ َفقَلَمَرُه َرُشققُل اهللِ ^ َأْن »: َأكَّ

ضووالق: إذ ٓ رجعووي إٓ بعوود ضووالق. ورواجلووي  دفقووؾ ظووذ أكووف «َأْن جُلَراِجَعَفووو», ؾؼقفووف: (1)«ُيَراِجَعَفققا

 .(2)«ُحِسَبْت َظَعَّ بَِتْطؾِقَؼةٍ » افبخوري وؾقفو:

 .(3)«ِهَل َواِحَدةٌ »وظـد افدارؿطـل: أن افـبل ^ ؿول: 

ةٍ »وظـد افبقفؼل:  َل َمرَّ َؼ َأوَّ َتِسُب بِالتَّْطؾِقَؼِة الَّتِل َضؾَّ  .(4)«ُثؿَّ ََتْ

 .(5)ٌ: )بوب إذا ضؾؼً احلوئض تعتد بذفؽ افطالق(وبقب افبخوري ظذ هذا احلدجل

 أمو افطالق حول افـػوس ؾنكف ضالق شـي, ٓ بدظي, وجلؼع.

                                 
 .(1471(, ومسؾؿ )5258أخرجف افبخوري ) (1)

 (.5253افبخوري ) (2)

 (, وإشـوده محقح. 3912شــ افدارؿطـل ) (3)

 ؿول إفبوين: هق محقح افسـد.(, و7/534افســ افؽزى ) (4)

 (.7/41افبخوري ) (5)
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أن ادرأة تستؼبؾ افعدة: ؾنن افعدة بدم احلقض, ٓ بودم افـػووس, ؾفول ضؾؼوً يف دم  :والعؾة•

 فقس بؿعتٍز, ـام فق ضؾؼفو يف ضفر.

ُـّ َرْجَعُتفاققلف: )  (.وُتَس

 وج امرأتف حول حقضفو ؾنكف جلسـ أن جلراجعفو.إذا ضؾؼ افز

 .«مره فؾراجعفا»ؿقفف ^يف حدجلٌ ابـ ظؿر:  والدلقؾ:♦

ـّ أن جلؿسوؽفو حتوك حتوقض  :هذا وظذ• جلراجعفو, ثؿ جلؿسوؽفو حتوك تطفور, ؾونذا ضفورت ُشو

 حقضي أخرى, ثؿ تطفر, ثؿ إن صوء أن جُلطؾؼفو ضؾؼفو ؿبؾ أن جلصوقبفو.

ُؾفاوٓ ُشـََّة، وٓ بِدظققلف: )  (.  َة لصغرةٍ، وآيَِسٍة، و ِر مدخقٍل هبا، وَمـ باَن َ ْ

يف هذه إمـو  إربعي ٓ جلقجد ضالق شـي, وٓ بدظي يف افزمـ, بؾ جلصح أن جلطؾوؼ يف أي 

, شقاء أـوكً ضوهرًا, أم حوئضًو. ًٍ  وؿ

 افصغرة افتل ٓ حتقض.  -1

 أجلسي: ٕن ظد ام بوٕصفر, ٓ بوحلقض.  -2

ددخقل هبو: ٕن ظد و ٓ تتضورر بتطقجلؾفوو, ؾسوقاء ضؾؼفوو حوول ضفرهوو, أو حوول ؽر ا -3

 حقضفو, ؾن و تبغ مـف بقـقكي مغرى بؿجرد افطالق.

 مـ تبغ محؾفو: ٕن ظد و بقوع احلؿؾ. -4

:افطالق حول احلقض بدظي. فائدة 

 ويستثـك مـف مسائؾ:•

 ؽر اددخقل هبو. -1

 احلومؾ فق حووً. -2

 ضؾؼ بوخلؾع, ؾفق ضالق شـي, وفق حول احلقض. إذا -3
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ضوقل وهوق : أن ادـع مـ افطالق يف حول احلقض هق مـ أجؾ افضورر افذي جلؾحؼفوو والعؾة♦

 اددة, واخلؾع إلزافي افضورر افذي جلؾحؼفو بسقء افعشورة, وادؼوم مع مـ تؽرهف. 

 ^مل جلسولل افـبول وذفؽ أظظؿ مـ ووورر ضوقل افعودة, ؾجووز دؾوع أظال وو بلدكو وو: وفوذا

 ادختؾعي ظـ حوهلو.

َِ مـفقرحُيف: لػُظ الطالِق، وما َتَص قوصققلف: )  (.رَّ

 :افطالق فف موقغتون 

 ــوجلي. -2مورجلح.  -1

 : هق افؾػظ ادقوقع فؾطالق خومي, وٓ حيتؿؾ ؽره.الصقريح

واشوؿ  -ضووفؼ- واشؿ ؾوظوؾ -ضؾؼتؽ- وهق فػظ افطالق, ومو تصور  مـف مـ ؾعؾ موض

 .-ُمطؾَّؼي- عقلمػ

َؼٌة اشُؿ فاظؾٍ ققلف: )  (.   ر أْمٍر، وُمضاِرٍع، وُمَطؾِّ

 وهل:هذه إفػوظ اف الثي ٓ جلؼع هبو ضالق: ٕ و ٓ تدل ظذ اإلجلؼوع, 

 اضؾؼل. إمر: -1

 شتطؾؼغ. -تطؾؼغ ادضارع: -2

 .-بؽسور افالم-ُمطؾيؼي  اشؿ الػاظؾ: -3

، أو هاِزٌل فَقَؼُع بف، وإن مل َيـْقِ ققلف: )  (.  ه، جاد 

 أكف جلؼع بف افطالق, وإن مل جلـق ادتؾػظ بف إجلؼوظف, ـام فق ـون هوزًٓ. حؽؿ الطالق الصقريح:

: الـَِّؽققاُح، »مرؾقظووًو:  حوودجلٌ أيب هرجلوورة :والققدلقؾ♦ َـّ ِجققد  ، َوَهققْزُ ُ َـّ ِجققد  ُه َثققاَلٌث ِجققدُّ

ْجَعةُ   .(1)«َوالطَّاَلُق، َوالرَّ

                                 
( وحسـف ابـ حجر, وإفبوين يف محقح 2539(, وابـ موجف )1225(, وافسمذي )2194أخرجف أبق داود ) (1)

 (.1954أيب داود )
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فؾؼووقل, مرجلوود فووف, مووع ظؾؿووف بؿعـوووه, ومقجبووف, وإكووام جلرجلوود آشووتفزاء,  وٕن اهلوووزل ؿوموودٌ 

 ؾعقؿى بجعؾ ظبورتف معتزة, ؾفق شتؾػ ظـ ادؽره افذي فقس فف اختقور ظـد كطؼف.

فنن َكَقى بطالٍِؼ مـ َوثاٍق، أو يف كِؽاٍح شابٍِؼ مـف، أو مقـ  قِره، أو أراَد ضقاهرًا، فَغؾِقَط: ققلف: )

 (.  مل ُيْؼَبْؾ ُحْؽمً 

 هذه افصقر كطؼ ؾقفو افزوج بؾػظ افطالق, ومل جلرد بف إجلؼوظف, ومل جلرد حّؾ افعؼد بف.

ًِ ضوفؼ, وؿول: أؿصد مـ وثوق, أي: مـ ؿقد.  وهل: فق ؿول: أك

ًِ ضوفؼ, أي: مـ كؽوح شوبؼ, شقاء مـف, أو مـ ؽره.  أو ؿول: أك

ًِ ضوهر. ًِ ضوفؼ: ؿوهلو ؽؾطًو بدًٓ مـ ؿقفف: أك    أو ؿول: أك

 .افؾػظ جلؼتضوقف مو خال  ٕكف :-افظوهر يف: أي-أكف ٓ جلؼبؾ مـف ذفؽ حؽاًم فاحلؽؿ هـا: 

, أموو -وهوق إجلؼووع افطوالق-ؾنذا ُرؾَِع أمره إػ افؼووول ؾنكف حيؽؿ ظؾقف بوفظوهر : هذا وظذ•

 افبوضـ ؾبقـف وبغ ات.

كحقه؟وهؾ لؾؿرأة أن َتاكؿف وترفع لؾؼاضقل إذا قال مثؾ هذا الؾػظ، و 

:فؾق حال الزوج مـ أمريـ ٓ 

أن تعر  موالحف, وأكوف أموغ ظوذ خوزه, ٓ جلؾػوظ إٓ بحوؼ, ومل جلؽوـ جلؼصود افطوالق:  -أ

 ؾقحرم أن حتوـؿف: ٕن ووـؿتف تمدي إػ إجلؼوع افطالق, وهق مل جلطؾؼ.

 أن تعر  مـف خال  ذفؽ, وظدم إموكي, وكحقه: ؾقجى أن حتوـؿف. -ب

ْؼَت امرأَتؽ؟ فؼاَل: كعؿ: َوَقعَ  ولق ُشئَِؾ:ققلف: )  (.  َأَضؾَّ

 هؾ ضؾؼت امرأتؽ؟أي: فق أكف ُش ِؾ افزوج: 

 .ؾؼول: كعؿ, ؾنن افطالق جلؼع 

مورجلح يف ا قاب ظـ فػٍظ مورجلٍح, ؾال حيتوج إػ كقي, ؾؽلكف ؿوول:  (كعؿ)أن ؿقفف: : والعؾة♦

 كعؿ, ضؾؼً امرأيت.
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 (.  اَد الَؽِذَب: فالأو: ألؽ امرأٌة؟، فؼاَل: ٓ، وَأرققلف: )

 هؾ لؽ امرأة؟فق ؿقؾ فف: 

.ؾؼول: ٓ, ؾال جُلعد هذا ضالؿًو, إذا أراد افؽذب 

أكووف أراد افؽووذب يف ا ووقاب, وهووذا ا ووقاب ــوجلووي, وفووقس بصووورجلح يف افطووالق, : والعؾققة♦

 وافؽـوجلي تػتؼر إػ كقي, ومل تقجد مـف كقي افتطؾقؼ.
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 ط   وم  يرتتب عليً ال يف بي ى حكم كه ي ت لااافص

 :قال ادملػ

ٌة، وأكقت اْلققَحَرُج. ] ، وَبتٌَّة، وَبَتَؾٌة، وأكقِت ُحقرَّ ـٌ
ٌة، وبائِ وكـاياُتف الظاهرُة كحَق: أكِت َخؾِقٌَّة، وَبِريَّ

ي، واْشققَتِزئل، واْظَتققِزيِل، ولسققِت يل ِظققل، واْظَتققدِّ رَّ  واخلِػقَّققُة كحققَق: اْخُرِجققل، واْذَهبِققل وُذوقِققل، وَهَ

ْػقِظ،  -ولقق طقاِهرةً -بامرأةٍ، واْلقَحِؼل بَلْهؾِِؽ، وما َأْصَبَفف. وٓ َيؼُع بؽـايٍة  ضقالٌق إٓ بِـِقَّقٍة ُمؼاِرَكقٍة لؾَّ

إٓ حاَل ُخصقمٍة، أو َ َضٍب، أو جقاِب ُشماِ ا، فؾق مل ُيِرْدُه، أو أراَد  َره يف هذه إحققاِل: مل ُيْؼَبقْؾ 

 .[بالظاهرةِ ثالٌث، وإن َكَقى واحدًة، وباخلِػقَِّة ما َكَقاه -ةِ مع الـِّقَّ -ُحْؽًم، وَيَؼُع 

 هق افؾػظ افذي حيتؿؾ افطالق, وحيتؿؾ ؽره. كـاية الطالق:

:وافؽـوجلي ؿسامن 

 : وهل مو ـون معـك افطالق ؾقفو أطفر مـ ؽره.كـاية طاهرة -1

افطوالق, وفؽوٍؾ موـ : وهل مو ـون معـك ؽور افطوالق ؾقفوو أطفور موـ معـوك كـاية خػقة -2

 افـقظغ أحؽوم.

ٌة، وأكقت ققلف: ) ، وَبتَّقٌة، وَبَتَؾقٌة، وأكقِت ُحقرَّ ـٌ
قٌة، وبقائِ وكـاياُتف الظاهرُة كحَق: أكقِت َخؾِقَّقٌة، وَبِريَّ

   (.اْلقَحَرُج 

 هذه بعض أفػوظ افؽـوجلي افظوهرة:

 فطالق.وهل ــوجلي ظـ ادرأة اخلوفقي مـ افزوج, وجلؼول: خؾقي: ــوجلًي ظـ ا َخؾقة:

 : ومعـوهو: افزاءة مـ افـؽوح.-بوهلؿز بعد افقوء, وبدوكف-برية 

 .-مـػصؾي: أي-: هق افِػراق بائـ

ًّ وافبس وهق: افؼطع.بّتة  : مـ افب

 .-افقمؾي مؼطقظي: أي-: مـ افبتؾ, وهق ؿطع افقمؾي بتؾف

 قي.أي: حّرة مـ رق افزوج وادراد بؽقكف كـاية:: احلرة افتل ٓ رق ظؾقفو, حّرة
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 أي: احلرام. -بػتح افراء- أكِت احلَرج

ًِ  - تزوجول موـ صو ً -وزاد مووحى افوروض أفػوطوًو وهول: حبُؾوِؽ ظووذ ؽوِربوؽ  حؾؾوو

 تؼـعل. - ؽطل صعرك - أظتؼتِؽ  - ٓ شؾطون يل ظؾقؽ - ٓ شبقؾ يل - فهزواج

ِظقل، واْظَتقدِّ ققلف: ) رَّ ي، واْشقَتِزئل، واْظَتقِزيِل، واخلِػقَُّة كحقَق: اْخُرِجقل، واْذَهبِقل وُذوقِقل، وَهَ

   (.ولسِت يل بامرأةٍ، واْلقَحِؼل بَلْهؾِِؽ، وما َأْصَبَفف

 ؾفل وتؿؾي فؾطالق, وفغره, وـق و فغره أطفر. هذه ألػاظ الؽـاية اخلػقة:

 وحتتؿؾ ؽر هذا. -أي: مرارة افطالق- ذوؿل, و رظل مثاًل:

 ٕين ضؾؼتؽ, وحتتؿؾ ؽر هذا, وهؽذا. اظتدي:

إن ات ؿود  -أؽـووك ات  -موو بؼول صوولء  -وزاد موحى افوروض ظؾقفوو: ٓ حوجوي يل ؾقوؽ 

 .مـفو تصور  ومو وشوراح, ؾراق,: فػظ -جرى افؼؾؿ  -ات أراحؽ مـل  -ضؾؼؽ 

 .(1)وهذه ــوجلوت خػقي

ْػظِ  -ولق طاِهرةً -وٓ َيؼُع بؽـايٍة ققلف: )    (.ضالٌق إٓ بِـِقٍَّة ُمؼاِرَكٍة لؾَّ

تؾػظ متؾػٌظ بؾػٍظ مـ أفػوظ افؽـوجلي يف افطوالق, شوقاء افظووهرة, أو اخلػقوي, ؾنكوف ٓ جلؼوع إذا 

 ضالؿًو إٓ بـقي.

جلؼصور ظـ فػظ افطالق افصورجلح, ؾال كسقي بقوـفام,  -وهق افؽـوجلي-أن هذا افؾػظ : والعؾة♦

 وهق فػظ حيتؿؾ افطالق وؽره, ؾال جلتعغ افطالق إٓ بـقي.

تؽقن مؼوركي فؾػظ افؽـوجلي, ؾنن تؾػظ هبو ؽر كوٍو, ثؿ كوقى بعود ذفوؽ, مل  ٓبد أن وهذه الـقة:

 جلؼع.

                                 
ظ وددة, بؾ افؼقل اف وين: أن ادرجع يف أفػوظ افطالق إػ افعر , ؾؾقس مورجلح افطالق وٓ ــوجلتف وصقرة بلفػو (1)

ـؾ فػظ ٓ حيتؿؾ إٓ افطالق ؾفق مورجلح, وـؾ فػظ حيتؿؾ افطالق وؽره ؾفق ــوجلف, وإظرا  ختتؾػ, 

 واختوره: ابـ تقؿقي, وابـ افؼقؿ, وافسعدي.
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 (.  إٓ حاَل ُخصقمٍة، أو َ َضٍب، أو جقاِب ُشماِ اققلف: )

 يف هذه إحقال اف الثي جلؼع افطالق بؾػظ افؽـوجلي, وفق مل جلـِق بف افطالق:

 .حول اخلصوم افقاؿع بغ افزوجغ.1

 .حول افغضى مـ افزوج.2

 .إجوبي فسمال افزوجي أن جلطؾؼفو.3

 أن هذه إحقال اف الثي ؿرجلـي دافي ظذ أكف جلرجلد هبذا افؾػظ إجلؼوع افطالق.: والعؾة♦

   (.فؾق مل ُيِرْدُه، أو أراَد  َره يف هذه إحقاِل: مل ُيْؼَبْؾ ُحْؽمً ققلف: )

حوول اخلصوقمي, - تؼدمويإن مل جلرد افطالق, أو أراد معـك ؽر افطوالق يف إحوقال اف الثوي اد

 : ؾنكف ٓ جلؼبؾ مـف ذفؽ حؽاًم.-وافغضى, وإجوبي افسمال

: أن مو ادظوه خال  افظوهر: إذ افظوهر أكف حغ جلـطؼ هبو موع افغضوى, وكحوقه, أكوف والعؾة♦

 جلرجلد افطالق, ؾلجرجلـوه ظؾقف.

الثوي ؾفول هوذه إحوقال اف  إحودىؾؾق تراؾعو فؾؼووول ؾنكف جلـظر: ؾنن ُوِجوَدت  :هذا وظذ•

 ظؾقف افطالق: ظؿاًل بوفظوهر. لؿرجلـٌي, ؾُقؿضو

ـُ بقـف وبغ ربف.  ؾنن مل جلساؾعو ؾنكف جُلَسُك إػ كقتف, وجُلَدجّل

   (.بالظاهرةِ ثالٌث، وإن َكَقى واحدةً  -مع الـِّقَّةِ -وَيَؼُع ققلف: )

 هذا افػرق بغ افؽـوجلي افظوهرة, واخلػقي:

 افطالق ؾن و تؼع ثالث ضؾؼوت.إذا كقى هبو  أن إلػاظ الظاهرة:

أ و أفػوظ تؼتضول افبقـقكي ؾقؿعً ثالثًو, وفق ـون كقى هبو ضؾؼوي واحودة: ٕن كقتوف : والعؾة♦

ي. ًِ خؾقي, وَبرجلي  خال  طوهر افؾػظ, ؾفق مقوقع فؾبقـقكي, ـؼقل: أك

   (.وباخلِػقَِّة ما َكَقاهققلف: )

 و كقاه مـ ظدد افطالق, واحدة, أو أـ ر.إذا ـون ؿد تؾػظ بوفؽـوجلي اخلػقي: ؾنكف جلؼع م
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 أن افؾػظ ٓ دٓفي فف ظذ افعدد, ؾـرجع إػ كقي ادتؾػظ بف, مـ واحدة, أو أـ ر.:والعؾة♦

ؾنن كقى جمرد افطالق, ؾتؼع واحدة رجعقي, ـام فق أتك بصورجلح افطالق, إن ـوكوً مودخقًٓ 

 هبو.

 ي.أمو إن ـوكً ؽر مدخقل هبو, ؾن و تؼع واحدة بوئـ
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 أى يكوى كه ية يف الط   يف بي ى م  ال يصلح لاااافص

 :قال ادملػ 

ل ففق طِفاٌر، ولق َكَقى بقف الطقالَق، وكقذلؽ مقا َأَحقؾَّ ] وإن قاَل: أكِت ظعَّ حراٌم، أو كَظْفِر ُأمِّ

َؼْت ثالثًا، وإن قاَل: َأْظـِقل بقف: اهللُ ظعَّ َحراٌم، وإن قاَل: ما َأَحؾَّ اهللُ ظعَّ حراٌم، أظـل بف: الطالَق. َضؾُ 

َضالقًا، فقاحدٌة، وإن قاَل: كاْلقَؿْقَتِة، والدِم، واخلـزيِر، َوَقَع ما َكقاه مـ ضالٍق، وطِفقاٍر، وَيؿقٍغ، وإن 

َؽق ْت، مل َيـِْق صقئًا فظِفاٌر، وإن قاَل: َحَؾْػُت بالطالِق، وَكَذَب َلِزَمقف ُحْؽقًم، وإن ققاَل: َأْمقُرك بَققِدك ُمؾِّ

ققَتصُّ )اختققاري كػَسققؽ(  ققْؼ، أو َيْػَسققْخ، وَفْ اَخققك، مققا مل َيَطققْل، أو ُيَطؾِّ وثالثققًا، لققق َكققَقى واحققدًة، وُيَسَ

ققَؼ، أو َفَسققَخ َبَطققَؾ اْلقققؿُ بقاحققدةٍ، وبققادْجؾِِس  ، أو َضؾَّ ََ تَِّصِؾ مققا مل َيِزْدهققا فقققفم، فققنن ُردَّت، أو َوضِقق

 .  [اختقاُرها

ل ففق طِفاٌر، ولق َكَقى بف الطالَق وإن قاَل: أكِت ظققلف: )    (.عَّ حراٌم، أو كَظْفِر ُأمِّ

ًِ ظعَّ ـظفر أمل, ؾفق طفور, وإن كقى بف افطالق.1  .إذا ؿول: أك

 أن هذا مورجلُح فػِظ افظفور, ؾال حيتؿؾ إٓ افظفور. :والعؾة♦

ًِ ظعَّ حراٌم: ؾفق طفوٌر, وفق كقى بف افطالق. 2  .وإذا ؿول: أك

 ن افؾػظ مورجلح يف حترجلؿفو ظؾقف.أ: والعؾة♦

 (.  وكذلؽ ما َأَحؾَّ اهللُ ظعَّ َحرامٌ ققلف: )

ًِ ظوعَّ حوورام, جلصووور -مووو أحووؾ ات ظوّع حوورامٌ - أي: إذا ؿوول هووذا افؾػوظ  , ؾنكوف ـؼقفووف: أكوو

 طفورًا, وفق كقى بف افطالق.

 أكف مورجلح يف حترجلؿفو. :والعؾة♦

 (.حراٌم، أظـل بف: الطالَق. َضُؾَؼْت ثالثاً  وإن قاَل: ما َأَحؾَّ اهللُ ظعَّ ققلف: )

 إذا ؿول: مو أحؾ ات ظذ حرام, أظـل بف: افطالق, ؾن و تطؾؼ ثالثًو.
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أن إفوػ وافوالم يف)افطوالق( تػقود آشووتغراق, ؾودخؾ ؾقوف افطوالق ـؾوف, وهووق : والعؾقة♦

 اف الث.

 (.  وإن قاَل: َأْظـِل بف: َضالقًا، فقاحدةٌ ققلف: )

 مو أحؾ ات ظذ حرام, أظـل بف: ضالؿًو, وأضؾؼ, ؾتؼع ضؾؼي واحدة.إذا ؿول: 

 أكف مل جلقجد يف َفْػظِِف مو جلدل ظذ آشتغراق. :والعؾة♦

 وـذا فق ؿول: أظـل بف ضؾؼي واحدة, ؾتؼع واحدة: ٕكف حّدد افعدد.

 (.  وطِفاٍر، وَيؿغٍ  وإن قاَل: كاْلقَؿْقَتِة، والدِم، واخلـزيِر، َوَقَع ما َكقاه مـ ضالٍق،ققلف: )

ًِ ظعَّ ـودقتي, أو ـووخلـزجلر, أو ـوفودم, وكحوقه: ؾنكوف ظوذ حسوى  إذا ؿول افزوج فزوجتف: أك

 كقتف: إن كقاه طفورًا, وؿع: ٕكف جلصؾح أن جلؽقن ــوجلي يف افظفور إذا كقاه.

 وإن كووقاه جلؿقـووًو: وؿووع: ٕكووف جلصووؾح أن جلؽووقن جلؿقـووًو بوولن جلرجلوود توورك وض فووو ٓ حترجلؿفووو وٓ

 ضالؿفو, ؾفل جلؿغ مؽػرة إذا حـٌ.

 وإن كقاه ضالؿًو وؿع: ٕكف ــوجلي ظـ افطالق.

 (.  وإن مل َيـِْق صقئًا فظِفارٌ ققلف: )

ًِ ظعَّ ـودقتي, ومل جلـِق ضالؿًو وٓ طفورًا, وٓ جلؿقـًو: ؾنكف جلؼع طفورًا. إذا قال مثاًل:  أك

ًِ ظعَّ حراٌم ـودقتي, وهذا: والعؾة♦  ؾقف معـك افظفور. أن معـوه: أك

 (.وإن قاَل: َحَؾْػُت بالطالِق، وَكَذَب َلِزَمف ُحْؽمً ققلف: )

فق ؿول افزوج: أكو حوفػ بوفطالق إن مل أـوـ ؿود شووؾرت بووٕمس, وهوذا افوزوج جلؽوذب يف 

 حؾػف: إذ مل جلسوؾر.

 أن افؼووول جلقؿع ظؾقف افطالق حؽاًم. فاحلؽؿ:

 , ؾال جلؼبؾ رجقظف ؾقام ادظوه.أكف حؼ إكسون معغ وهل افزوجيوالعؾة: ♦

 هذا إذا تراؾعو فؾؼووول, ؾنن مل جلساؾعو ؾنكف جلدجّلـ ؾقام بقـف وبغ ات.
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َؽْت، وثالثًا، لق َكَقى واحدةً ققلف: )  (.  وإن قاَل: َأْمُرك بَقِدك ُمؾِّ

إذا ؾّقض افزوُج إمَر فزوجتف, وؿول: أمرك بقدك: ؾن و نؾؽ ثالث ضؾؼوت, ؾؾفو أن تطؾوؼ 

 .(1)ػسفو ثالثًو, وفق كقى أن جلؿؾؽفو دون اف الثك

أن هذا افؾػظ ــوجلي طوهرة, وافؽـوجلوت افظوهرة جلؼع هبوو افو الث, وٓ اظتبوور فوف فوق : والعؾة♦

 كقى واحدة: ٕكف كقى مو شوفػ افظوهر مـ افؾػظ.

اَخكققلف: )  (.وُيَسَ

كػسوفو متوك صووءت, يف ادجؾوس,  أي: أن ادرأة هلو أن تساخك يف إجلؼوع افطالق, وهلو أن تطؾؼ

 أو بعده, مو مل حيدد هلو وؿتًو, ؾنػ وؿتف.

ْؼ، أو َيْػَسْخ ققلف: )  (.ما مل َيَطْل، أو ُيَطؾِّ

, ؾحقـفوو جلـؼطوع -مو مل حيصؾ أحد هوذه إموقر اف الثوي -فؾؿرأة أن تطؾؼ كػسفو متك صوءت

 افتػقجلض افسوبؼ:

 أن جلطلهو: ؾفذا دفقؾ ظذ ؾسخفو افتػقجلض. -1

 أو جلطؾؼفو. -2

ًُ فِؽ مـ افتػقجلض. -3 ًُ ظام جعؾ  أو جلػسخ مو جعؾف هلو, بلن جلؼقل: تراجع

 أو تردُّ هل افقـوفي. -4

 ؾنذا حصؾ صولء مـفو مل تطؾؼ بعد.

 .ؾسخفو ظذ جلدل بام أتك أو, ؾسخفو إذا ؾتبطؾ, وـوفي تؾؽ أن: والعؾة♦

                                 
 افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أ و نؾؽ واحدًة رجعقي, وهق ادروي ظـ مخسي مـ افصحوبي. (1)
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 (.تَِّصؾِ اْلقؿُ ِس بقاحدةٍ، وبادْجؾِ  (وَفَْتصُّ )اختاري كػَسؽققلف: )

بقلمريـ ظقـ , ؾنن هذه افؽؾؿي ختوتص -وهذا مو جلسؿك بوفتخقر- فق ؿول هلو: اختوري كػسؽ

   إلػاظ التل شبؼت:

 .أ و ٓ نؾؽ أن تطؾؼ كػسفو إٓ ضؾؼي واحدة, ؾنذا اختورت كػسفو ضؾؼً واحدة.1

 ف آشؿ.( تػقجلٌض معٌغ, ؾقتـوول أؿؾ مو جلؼع ظؾقاختاريأن ؿقفف: ) والعؾة:

, ٓ بعوده, وٓ -أي: جمؾس افتخقور- .جلشسط أن جلؽقن تطؾقؼفو فـػسفو يف ادجؾس ادتصؾ2

 يف ادجؾس ادـؼطع بوصتغوهلو بغر افطالق.

أكف جلشبف اإلجيوب, وافؼبقل يف افبقع, واإلجيوب, وافؼبقل جلشسط ـق ام يف ادجؾوس : والعؾة♦

 افقاحد. 

 , ؾقصح ذفؽ.-وفق بعد ادجؾس, أو متك صوءت-جعؾف هلو هذا إذا أضؾؼ افتخقر, أمو إذا 

 (.  ما مل َيِزْدها فقفمققلف: )

ًِ موـ  أي: مو مل جلزد يف ختقرهو, بلن جلؼوقل هلوو: اختووري كػسوؽ متوك صو ً, أو أي ظودد صو 

 افطؾؼوت: ؾقصح, وجلؽقن ظذ مو ؿول.

ؾفو ؾقف, ووـقؾ ـؾ إكسون جلؼقم مؼومف.: والعؾة♦ ـّ  أن احلؼ فف وؿد و

:وادرأة مع افتخقر هلو حوٓت ثالث 

, أو إزواج, وكحوق ذفوؽ: ؾقؼوع  أن َتتار الػراق:.1 إمو أن تؼقل: اخسُت كػسول, أو أبوقيَّ

 واحدة, أو مو زاده هلو.

 : بلن تؼقل: اخسُت زوجل, أو اخسُت, وتسؽً: ؾال جلؼع صولء.أن َتتار زوجفا.2

 : ؾال جلعتز ضالؿًو.أن ٓ َتتار صققئاً .3



  

 
 الطاااااااااااااااا  كتاااااااااااااااا   

 
081 

َؼ، أو َفَسَخ َبَطَؾ اختقاُرهاققلف: ) ، أو َضؾَّ ََ
 (.فنن ُردَّت، أو َوضِ

 :تؼدم أن حوٓت شؼقط آختقور ثالث 

 .إذا رّدت افزوجي تقـقؾف هلو. 1

 .أو وض فو افزوج ؿبؾ اختقورهو فـػسفو. 2

 .أو ؾسخ خقورهو ؿبؾ أن ختتور.3

ـبؼقي افقـوٓت, إذا تراجع ادقـؾ ظـفوو : أكف تقـقؾ, وؿد رجع ؾقف ؿبؾ إجلؼوظف, ؾفق والعؾة♦

 ؿبؾ تصور  افقـقؾ.
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 :قال ادملػ 

ًة كاكقْت َزْوَجَتامُهقا، أو َأَمقًة. فقنذا ] : ثالثقًا، والعبقُد: اثـتقِغ، ُحقرَّ ف، أو بعُضقف ُحقر  َيْؿؾُِؽ َمـ كؾُّ

، أو َيْؾَزُمـِل: َوَقَع ثالٌث بِـِقَّتِفا، وإٓ فقاحدٌة، وَيَؼقُع بَؾْػقِظ: كقؾِّ قاَل: أكِت الطالُق، أو ضالٌِؼ، أو ظ َعَّ

قَؼ قالطالِق، أو َأكثِره، أو ظددِ اْلقَحَص  يِح، و كحِق ذلؽ: ثقالٌث، ولقق َكقَقى واحقدًة. وإن َضؾَّ ك، أو الرِّ

َػ َضْؾَؼقٍة، أو ُجقزًَا مقـ َضْؾَؼقٍة، َضُؾَؼقْت، ُظضقًا، أو ُجْزًَا َمشقاظًا، أو ُمَعقَّـقًا، أو ُمقْبَفًم، أو ققاَل: كْصق

َره:  َعُر، والظُّْػُر، وكحُقهقا. وإذا ققاَل دَِقدخقٍل هبقا: أكقِت ضقالٌؼ، وَكقرَّ ، والشَّ ُـّ وظْؽُسف الروُح، والس

َِ، أو ققاَل  َره ببؾ، أو ثقؿ، أو بالػقا ، أو إففامًا، وإن َكرَّ : بعقَدها، َوَقَع العدُد، إٓ أن َيـِْقَي تلكقدًا َيِصحُّ

ُؼ اْلققؿُ أو قبَؾفا، أو معفا َضْؾَؼًة: َوَقَع اثـتاِن، وإن مل َيدخْؾ هبا باَكْت بإُوَػ، ومل َيْؾَزْمف مقا بعقَدها، و َعؾَّ

 .[ـّْجِز يف هذااْلقؿُ ك

وف,  ادراد هبذا الباب: بقوُن افسبِى افذي شتؾُػ بحسبف ظودُد افطوالق: ِموـ ُحّرجلوي اُدَطؾيوِؼ, َوِرؿي

ؾػظ, وافـقي, وافتؽرار, واددخقل هبو, وؽر اددخقل هبو, ؾؽوؾ هوذه أشوبوب شتؾوػ هبوو ظودد وافت

 افطالق مـ واحدة ٕـ ر.

: ثالثاً ققلف: ) ف، أو بعُضف ُحر     (.َيْؿؾُِؽ َمـ كؾُّ

أن ادعتووز يف افطووالق هووؿ افرجووول: ٓ افـسوووء: ٕن افطووالق حووؼ فؾووزوج, وأجلوووت اظؾققؿ: •

اِق »: ـؾفو مقجفي فؾرجول, ويف احلدجلٌافقاردة يف افطالق  ـْ َأَخَذ بِالسَّ َ
ِ َم الطَّاَلُق د  .(1)«إِكَّ

ؾنذا ـون افزوج حّرًا, أو بعضف حّرًا: ؾنكف جلؿؾوؽ ثوالث تطؾقؼووت, وفوق ـوكوً افزوجوي أموًي: 

 ؾوحلّر وادبّعض جلؿؾؽون ثالثًو.

                                 
(, وحسـف إفبوين يف 13/355(, وافطزاين يف افؽبر )3991وافدارؿطـل )(, 2581أخرجف ابـ موجف ) (1)

 (.3958محقح ا ومع )
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ِؼَص ذفؽ ؾقؿـ ـؿؾ ؾقوف افورق, أن إمؾ إثبوت ثالٍث يف حّؼ ـؾ ُمَطؾيؼ, وإكام ُأكْ : والعؾة♦

 ؾقبؼك مو ظداه ظذ إمؾ.

ًة كاكْت َزْوَجَتامُها، أو َأَمةً ققلف: )  (.والعبُد: اثـتِغ، ُحرَّ

 افزوج افرؿقؼ جلؿؾؽ ضؾؼتغ.

 ؿقوشًو ظذ احلّد: ؾوفعبد ؾقف ظذ افـصػ, ؾؽذا افطالق, مع جز افؽسور. : والعؾة♦

 ة, أو أمي. وٓ ؾرق يف ذفؽ: بغ ـقن افزوجي حر

 أن افطالق حٌؼ فؾرجؾ, ؾال جلمثر ؾقف حرجلي افزوجي أو رؿفو.: والعؾة♦

، أو َيْؾَزُمـِل: َوَقَع ثالٌث بِـِقَّتِفاققلف: )    (.فنذا قاَل: أكِت الطالُق، أو ضالٌِؼ، أو ظَعَّ

ًِ افطالق وهل:إذا ؿول احلّر, أو ادبّعض أحد هذه إفػوظ,  ًِ ضووفؼ - أك  القظوّع افطو - أك

 فال فؾق مـ حالغ:جلؾزمـل افطالق,  -

 ؾتؼع ثالثًو. أن يـقي هبذه إلػاظ إيؼاع الطؾؼات الثالث: -أ

 أن فػظف حيتؿؾفو, ؾتظوؾر افؾػظ ادحتِؿُؾ, مع افـقي.: والعؾة♦

   (.وإٓ فقاحدةٌ ققلف: )

 ؾتؼع ضؾؼي واحدة.  أن ٓ يـقي صققئًا: -ب

 ٕن أهؾ افعر  ٓ جلعدوكف ثالثًو. : مو يف ذفؽ مـ افعؿؾ بوفعر :والعؾة

يِح، و كحِق ذلؽ: ثقالٌث، قوَيَؼُع بَؾْػِظ: كؾِّ الطالِق، أو َأكثِره، أو ظددِ اْلقَحَص ققلف: ) ك، أو الرِّ

 (.  ولق َكَقى واحدةً 

ًِ ضووفٌؼ ـوؾ افطوالق, أو أـ وره, أو ضووفؼ ظودد  إذا ضؾؼ بلحد هذه إفػوظ, ـام فوق ؿوول: أكو

 حقه.احلصوك أو افرمؾ, وك

 أكف جلؼع ثالث ضؾؼوت, وفق كقى واحدة.  فاحلؽؿ:

أن افـقي ٓ حيتؿؾفو افؾػظ: إذ هذه إفػوظ جلػفؿ مـ شؿعفو افتؽ ور, وافتعودد, ؾوال : والعؾة♦

 جُلؼَبؾ مـ ؿوئؾفو أكف جلؼصد هبو واحدة.
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 وـذا فق ؿول: ضوفٌؼ موئي مرة, أو أفػ مرة, وكحق ذفؽ: ؾتؼع ثالثًو.

ضووفٌؼ أؽؾوظ مثقؾ: مو ٓ جلودل ظوذ افعودد, إكوام جلودل ظوذ افقموػ ؾؼوط, أمو فق ـون يف فػظف 

 افطالق, أو أصّده, أو ِمؾء افدكقو: ؾن و تؼع واحدة, إٓ إن كقى أـ ر, ؾقؼع مو كقى.

َؼ ُظضقًا، أو ُجْزًَا َمشاظًا، أو ُمَعقَّـًا، أو ُمْبَفًم، أو ققاَل: كْصقَػ َضْؾَؼقٍة، أو ُجقزًَا ققلف: ) وإن َضؾَّ

 (.  َضْؾَؼٍة، َضُؾَؼْت مـ 

إذا ضؾؼ افزوج ظضقًا مـ زوجتوف: ـقوٍد, أو رجوٍؾ, أو رأٍس, ؾؼوول: رأشوِؽ ضووفؼ, أو ضؾوؼ 

جزءًا مشوظًو: ــصػؽ ضوفؼ, أو معقـًو: ــصػؽ إشػؾ ضوفؼ, أو مبفاًم: ـجزئؽ ضوفؼ, أو ؿوول: 

 كصػ ضؾؼي, أو ثؾ ل ضؾؼي: ؾن و تطؾؼ يف ـؾ هذه احلوٓت.

طالق ٓ جلتوبعض, ؾوِذـر بعضوف ذـور  ؿقعوف, حؽووه ابوـ ادـوذر إمجوظوًو ظؿوـ أن اف: والعؾة♦

 حيػظ ظـف.

َعُر، والظُّْػُر، وكحُقهاققلف: ) ، والشَّ ُـّ    (.وظْؽُسف الروُح، والس

 إذا ؿول: روحِؽ, أو ِشـِّؽ, أو صعرِك, أو طػرِك, أو ظَرؿِؽ ضوفؼ: ؾال جلؼع. 

يف حؽؿ ادـػصؾ ؾال جلؾحؼ بوإلكسوون, وحقـفوو ٓ أ و أجزاء تـػصؾ مـفو, ومو ـون  :والعؾة♦

 تطؾؼ. 

 وهذا أمؾ فف ؾروع ظدجلدة, يف افطفورة, وافبققع, وؽرهو.

، أو ققلف: ) َره: َوَققَع العقدُد، إٓ أن َيـْقِقَي تلكققدًا َيِصقحُّ وإذا قاَل دَِدخقٍل هبا: أكِت ضالٌؼ، وَكقرَّ

   (.إففاماً 

تؽرار فػظ افطالق ٓ شؾق مـ حوفتغ: 

 أن جلؽرر بؾػظ واحد.  -1

 أن جلؽرر بلفػوظ متػرؿي. -2

 ؾنن ـّرر بؾػظ واحد: بلن ؿول م اًل: ضوفٌؼ, ضوفٌؼ, ضوفٌؼ, بدون ظطػ, وكحقه.
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:فحؽؿفا 

 إن كقى بوفتؽرار تلـقدًا, أو إؾفومًو فؾزوجي: وؿعً واحدة: ظؿاًل بـقتف. -أ

 ؼع بعدد مو تؾػظ بف.إن مل جلـِق بوفتؽراِر افتلـقَد, واإلؾفوم: ؾن و ت -ب

أ و أفػوظ ضالق متعوددة, وإموؾ أن ادؽّؾوػ جلماخوذ بوام تؾػوظ بوف موـ افطوالق, : والعؾة♦

 ؾقماخذ هبو هـو.

وإن ـّرر افؾػظ ومعف حر  ظطػ ـؼقل: )ضوفؼ وضووفؼ وضووفؼ(: ؾفوق ـوفسووبؼ, إن كوقى 

 افتلـقد, واإلؾفوم, مح, وإن مل جلـق و, وؿع بعدد مو تؾػظ بف.

َِ، أو قققاَل: بعققَدها، أو قبَؾفققا، أو معفققا َضْؾَؼققًة: َوَقققَع ققلققف: ) َره ببققؾ، أو ثققؿ، أو بالػققا وإن َكققرَّ

   (.اثـتانِ 

إذا ـرر فػظ افطالق بحر  مـ حرو  افعطوػ, أو بصوقغي مغووجلرة فوهوػ, ؾتؼوع بعودد موو 

 وذكر هـا صقرتغ:ـرر, 

 .ؿقل: ضوفؼ, بؾ ضوفؼ, أو ضوفؼ, ثؿ ضوفؼ, أو ضوفؼ ؾطوفؼ.1

 أ و تؼع بعدد مو ـرره.  حلؽؿ هـا:فا

 أكف ظطَػ بغ افؽؾامت, وافؼوظدة: أن افعطػ جلؼتضول ادغوجلرة.: والعؾة♦

ًِ ضوفؼ, ثؿ ضوفؼ: ؾن و تؼع اثـتغ, ؾنن ؿول: كقجلً هبو افتلـقد: ؾوال  وظذ هذا:• ؾنذا ؿول: أك

 جلؼبؾ مـف هذا. 

ًِ ضوفٌؼ ضؾؼي بعدهو ضؾؼي, أو ؿبؾفو ضؾ2  ؼي, أو معفو ضؾؼي. .إذا ؿول: أك

أ و تؼع بعدد مو ـرر, ؾؾوق ؿوول: ضووفٌؼ ضؾؼوًي بعودهو ضؾؼوي, ؾتؼوع اثـتوغ, وٓ جلؼبوؾ  فاحلؽؿ:

 افتقـقد, وفق كقاه.

أ وو بوفطؾؼووي إوػ تؽوقن رجعقووي, ؾلحلؼفوو بوف وكقووي, وهول وووٌؾ فقؿوقع افطووالق,  :والعؾقة♦

 ؾقؿعً ظؾقفو. 
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   (.وَػ، ومل َيْؾَزْمف ما بعَدهاوإن مل َيدخْؾ هبا باَكْت بإُ ققلف: )

ـؾ مو تؼدم هق يف اددخقل هبو, أمو إن ـوكوً ؽوَر مودخقل هبوو ؾن وو تصوور بوئـوًو مـوف بولوِل  

 ضؾؼٍي, وٓ جلؾحؼفو مو بعدهو.

أ و ؿود بوكوً مـوف بوفطؾؼوي إوػ, حقوٌ إن ادطؾؼوي ؿبوؾ افودخقل ٓ ظوّدة ظؾقفوو, : والعؾة♦

 و وهل بوئـ, وهذه افبقـقكي بقـقكي مغرى. ؾقاؾؼتفو اف وكقي ومو بعده

ُؼ كاْلقؿُ وققلف: )    (.ـّْجِز يف هذااْلقؿُ َعؾَّ

 ٓ ؾرق ؾقام تؼدم مـ إحؽوم بغ افطالق ادعؾَِّؼ ظذ صورٍط وكحقه, وبغ ادُـجز.

ًِ ضوفٌؼ, ثؿ ضوفٌؼ, ثؿ ضوفٌؼ: ؾن وو إذا خرجوً ؾحؽؿفوو  ؾؾق ؿول: إن خرجً مـ افبقً ؾلك

 مو تؼدم.
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 يف االشتثه ء يف الط   لااااافص

 :قال ادملػ 

َُ الـصقِػ فَلَققؾَّ مقـ ظقددِ الطقالِق، و] َؼاِت، فقنذا ققاَل: أكقِت ضقالٌؼ اْلققؿُ وَيِصحُّ مـف اشقتثـا َطؾَّ

دِ َضؾؼتِغ إٓ واحدًة، َوقعْت واحدًة، وإن قاَل: ثالثًا إٓ واحدًة فَطؾؼتاِن، وإن اْشقَتْثـَك بَؼْؾبِقف مقـ َظقد

َـّ اْلقؿُ  َؼاِت، َصحَّ دوَن َظددِ الطََّؾؼاِت، وإن قاَل: َأْرَبُعؽ . وٓ  -إٓ ُفالكةَ -َطؾَّ َُ َضقالُِؼ: َصحَّ آشقتثـا

ـَ الؽقالُم دوَكقف َبَطقَؾ، وَصق ٌَ مل َيتَِّصْؾ ظادًة، فؾق اْكَػَصقَؾ وَأْمَؽق ْرُضف الـقَّقُة قبقَؾ َكقمِل مقا قَيِصحُّ اشتثـا

 .[اْشَتْثـَك مـف

اشتػعول مـ اف ـول بؿعـوك: افعطوػ: ٕن ادسوت ـك معطوق  ظؾقوف, بنخراجوف  شتثـاَ لغة:آ

 مـ احلؽؿ, أو بؿعـك افصور : ٕكف مصورو  ظـ حؽؿ ادست ـك مـف.

 إخراج بعض أفػوظ افعوم بو )إٓ(, أو بنحدى أخقا و. اصطالحًا:

َُ الـصِػ فَلَقؾَّ مـ ظددِ الطالِق ققلف: ) َؼاِت اْلقؿُ ، ووَيِصحُّ مـف اشتثـا  (.  َطؾَّ

 آشت ـوء مـ افزوج ؿد جلؽقن فعدد افطؾؼوت, أو ظدد ادطؾؼوت.

ًِ ضوفٌؼ ثالثًو إٓ واحدة. مثالف يف ظدد الطؾؼات:  أك

 كسوئل إربع ضقافؼ إٓ واحدة مـفـ. مثالف يف ظدد ادَُطّؾؼاِت:

 :حآت ثالث لف احلؽؿ حقث مـ آشتثـاَ لؽـ•

ؾبوٓتػوق أكف اشت ـوء بوضؾ: ٕكف جلومدي إػ إبطوول افؽوالم, ـوام فوق ؿوول:  :أن يستثـل الؽّؾ  -أ

 ضوفؼ ثالثًو, إٓ ثالثًو. 

 (.فنذا قاَل: أكِت ضالٌؼ َضؾؼتِغ إٓ واحدًة، َوقعْت واحدةً ققلف: )

 ؾقصح, وجلؼع.  أن يستثـل الـصػ فلقؾ: -ب

أو زوجوويت إربوع ضقافووؼ إٓ  ضووفؼ ثالثوًو إٓ واحودة, أو ضووفٌؼ ضؾؼتوغ إٓ واحودة, مثالقف:

 اثـتغ.

 أكف اشت ـك واحدًة, وآشت ـوء مع اتصول افؽالم جلعؿؾ بف.: والعؾة♦
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ًِ ضوفٌؼ ثالثًو إٓ اثـتغ, أو زوجويت إربع ضقافوؼ إٓ ثالثو أن يستثـل إكثر: مثالف: -ج , وً أك

   قًو.ؾال جلؼع, وجلعتز ٓؽ

ـوء إـ ور, واحلـوبؾوي جلورون أكوف ٓ جيوقز اشوت ـوء وهذا جلعقد دسلفي أمقفقي, وهل: حؽؿ اشت 

إـ ر: ٕكف مل جللت يف ـالم افعرب إٓ يف افؼؾقؾ مـ افؽ ر, وؿود كػوك أهوؾ افؾغوي اشوت ـوء إـ ور: 

 .(1)ـوفزجوج, وابـ جـل

 (.  وإن قاَل: ثالثًا إٓ واحدًة فَطؾؼتانِ ققلف: )

 غ.إذا ؿول: ضوفؼ ثالثًو إٓ واحدة: ؾقؼع ظؾقف ضؾؼت

 أكف اشت ـك مع اتصول افؽالم, وؿد اشت ـك أؿؾ مـ افـصػ.: والعؾة♦

َؼاِت، َصحَّ دوَن َظددِ الطََّؾؼاِت اْلقؿُ وإن اْشَتْثـَك بَؼْؾبِف مـ َظددِ ققلف: )  (.َطؾَّ

 :  حالتان لف الطالق يف آشتثـاَ•

 دة.ؾقؼع بال صؽ: ـلن جلؼقل: زوجتل ضوفٌؼ ثالثًو إٓ واح أن يؽقن بالؾػظ: -أ

 وهذا لف حالتان:وهق مو ذـره ادمفػ هـو,  أن يؽقن بالؼؾب: -ب

 كسوئل ضقافؼ, وكقى إٓ هـدًا. مثالف:أن جلؽقن مـ ظدد افطؾؼوت:  -1

 : أكف جلصح: ٕكف ورد يف افؾغي افتعبر بوفعوم, وجلراد بف اخلوص.فاحلؽؿ

 فؽـ بشورط أن ٓ جلصورح بوفعدد, ؾنن مورح بوفعدد ؾال جلصح.

 سوئل إربع ضقافؼ, وكقى إٓ هـدًا: ؾال جلصح: ٕن افؾػظ أؿقى مـ افـقي.ك مثالف:

ًِ ضوفٌؼ ثالثًو, وكقى بؼؾبف إٓ واحدة.مثالف: أن جلؽقن آشت ـوء مـ ظدد افطؾؼوت:  -2  أك

 أكف ٓ جلصح, بؾ ٓبد مـ افتؾػظ. فاحلؽؿ:

َـّ ققلف: ) َُ َضقالُِؼ: َصحَّ آ -إٓ ُفالكةَ -وإن قاَل: َأْرَبُعؽ  (.شتثـا

ؿوول فوق فوق أكوف ؿوّدم ادسوت ـك, ـوام  -وشوبؼً اإلصوورة فوف- هذا آشت ـوء مـ ظدد ادطؾؼوت

 ضقافؼ, أو أخره, ـؼقفف: أكتـ ضقافؼ, إٓ ؾالكي. -إٓ ؾالكي-فزوجوتف إربع: أكتـ 

                                 
 (.3/913( وأمقل افػؼف ٓبـ مػؾح )3/475بـ ظؼقؾ )ااكظر افقاوح يف أمقل افػؼف ٕيب افقؾوء  (1)
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أكووف جلصووح آشووت ـوء, وجلؼووع افطووالق فزوجوتووف, وجلصووح اشووت ـوء مووـ شووؿقً, فققاحلؽؿ: 

 طؾؼ: ٕ و ُأخِرجً مـ احلؽؿ, وهق افطالق بوٓشت ـوء.واشت ـقً, ؾال ت

ٌَ مل َيتَِّصْؾ ظادةً ققلف: )  (.  وٓ َيِصحُّ اشتثـا

 اتصول ادست ـك بودست ـك مـف. مـ صقروط صحة آشتثـاَ:

أن آتصول جيعؾ افؾػظ مجؾي واحدة, ؾال جلؼع افطالق ؿبؾ نومفو, أموو ؽور ادتصوؾ : والعؾة♦

 ٓكؼطوع افؽالم, وافطالق إذا وؿع ٓ جلؿؽـ رؾعف.ؾال اظتبور فف: 

 ؾؾق ـون آشت ـوء يف افطالق ؽر متصؾ ؾال جلصح, وجلؽقن افطالق ؿد وؿع.: هذا وظذ•

ـَ الؽالُم دوَكف َبَطَؾ ققلف: )  (.  فؾق اْكَػَصَؾ وَأْمَؽ

ًِ ضوفؼ ثالثًو, ثؿ شؽً شؽقتًو جلتؿؽـ ؾقف مـ افؽالم, ثوؿ ؿوول: إٓ واحود ة: ؾوال فق ؿول: أك

 جلصح آشت ـوء, وتؼع اف الث.

أكف ٓبد مـ آتصول حؼقؼي, أو حؽاًم, بلن ٓ جلؼطعف إٓ بـحوق توـػس, أو ُظطووس, : والعؾة♦

 أو ُشعول.

   (.ْرُضف الـقَُّة قبَؾ َكمِل ما اْشَتْثـَك مـفقوَص ققلف: )

ًِ ضووفؼ مـوف, ؾونن جلشسط فصحي آشت ـوء أن جلـقي آشت ـوَء ؿبؾ ـوامل موو اشوت ـك  ؿوول: أكو

 : ؾال جلصح آشت ـوء.-وهق ؽر كوٍو فالشت ـوء, ثؿ ظرض فف آشت ـوء, ؾؼول: إٓ واحدة- ثالثوً 

:أن صوروط محي آشت ـوء يف افطالق: اخلالصة 

 أن جلؽقن ادتؾػظ هق افزوج, أو وـقؾف. -1 

 آتصول بغ ادست ـك وادست ـك مـف. -2

 أن جلؽقن يف افـصػ ؾلؿؾ. -3

 أن جلـقجلف ؿبؾ نوم ادست ـك مـف.  -4
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 :قال ادملػ 

إذا ققاَل: أكقت ضقالٌؼ َأْمقِس، أو قبقَؾ أن َأْكؽَِحقِؽ، ومل َيـْقِق ُوققَظقف يف احلقاِل: مل َيَؼقْع، وإن أراَد ]

: قبُؾ، فنْن ماَت، أو  ـَ ، أو َخِرَس قبَؾ بقاِن ُمقرادِه: مل َتْطُؾقْؼ. بَطالٍق َشَبَؼ مـف، أو مـ َزيٍد، وَأْمَؽ َـّ ُج

ٍَ َتْطُؾقُؼ  وإن قال: ضالٌؼ ثالثًا قبَؾ ُقدوِم زيٍد بشقفٍر، فَؼقِدَم قبقَؾ ُمِضققِّف: مل َتْطُؾقْؼ، وبعقَد َصقْفٍر، وجقز

ْؾقُع وَبَطقَؾ  الطقالُق،  فقف، َيَؼقُع، فقنن خاَلَعفقا بعقَد القؿقِغ، بقققٍم وَققِدَم بعقَد صقفٍر ويققمِغ: َصقحَّ اخْلُ

 .  [وظؽُسفم بعَد صفٍر وشاظٍة. وإن قاَل: ضالٌؼ قبَؾ َمْقِِت َضَؾَؼْت يف احلاِل، وظؽُسف مَعف أو بعَده

 وؿقع افطالق بؾػظ ادووول أو ادستؼبؾ, وـذا وؿقظف يف احلول. ادراد هبذا:

 (.  قَظف يف احلاِل: مل َيَؼعْ إذا قاَل: أكِت ضالٌؼ َأْمِس، أو قبَؾ أن َأْكؽَِحِؽ، ومل َيـِْق ُوقققلف: )

ًِ ضوفٌؼ بوٕمس, وكحق ذفؽ, وفقس يف كقتف أن جلؼوع, ؾونن افطوالق ٓ جلؼوع  إذا ؿول افزوج: أك

 هبذا افؾػظ.

ـٍ موٍض, وؿود اكؼضو عؾة:وال ♦ ل جلسوتحقؾ أن جلقؿوع ؾقوف صوق ًو مل وك, وادووووأكف أووؾف إػ زم

 جلقؿعف مـ ؿبؾ.

غ: لؽـ يؼع الطالق هبذا الؾػظ يف حالت 

فق كقى مع هذا افؾػظ إجلؼوظف يف احلول أن, ؾقؼع: ٕكف مؼوّر ظوذ كػسوف بوام هوق أؽؾوظ يف  -1

 حؼف.

: قبُؾ ققلف: ) ـَ  (.وإن أراَد بَطالٍق َشَبَؼ مـف، أو مـ َزيٍد، وَأْمَؽ

 إذا ؿصد اإلخبور ظـ صولء مضوك.  -2

ًِ ضوفٌؼ أمِس, وكحقه( جممثالف:  رد إخبووٍر بلكوِؽ ضووفٌؼ بووٕمس إذا ؿول: أكو أؿصد بؼقيل: )أك

افؼرجلى, أو ؿبؾ أن أتزوجِؽ هبوذا افعؼود, حقوٌ إكوف ـوون ضؾؼفوو بعؼود شووبؼ, أو أؿِصوُد أكوِؽ ؿود 
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ضؾؼؽ زجلٌد بـؽوح شوبؼ, وؿد وؿع ذفؽ ظؾقفوو حؼقؼوي, بولن جلؽوقن ؿود ضؾؼفوو يف كؽووح شووبؼ, أو 

 ضؾؼفو ؽره يف كؽوح شوبؼ: ؾقصح ذفؽ.

ّذب ـالموف يف ؿقفوف: ضووفؼ أموس, ـوام فوق ـوون يف حوول ؽضوى, فؽـ فق ـون هـوك ؿرجلـٌي تؽ

 , ؾال جلؼبؾ مـف ذفؽ. -أكً ضوفؼ أمس-وخمومؿي, أو أ و ضؾبً مـف افطالق, ؾؼول مو شبؼ 

أراد افطوالق أن,  -موع وجوقد هوذه افؼرجلـوي- أكف خال  افظووهر: إذ افظووهر أكوف: والعؾة ♦

 ؿقفف. ؾقؼع ظؾقفو افطالق: فقجقد افؼرجلـي افتل تؽذب

، أو َخِرَس قبَؾ بقاِن ُمرادِه: مل َتْطُؾْؼ ققلف: ) َـّ  (.فنْن ماَت، أو ُج

, أو  ـّ ًِ ضوفٌؼ أمس, أو ؿبوؾ أن أكؽحوِؽ, وكحوقه موـ إفػووظ, ثوؿ مووت, أو ُجو إذا ؿول: أك

 أموبُف َخَرٌس ؿبؾ أن كتبغ مو مراده هبذا افؾػظ. 

 ظ. أكـو ٓ كحؽؿ ظؾقف بطالق زوجتف بذفؽ افؾػ فاحلؽؿ:

بقؼغ, ؾال جلزول بوفشؽ: ٕن افؾػظ وتؿؾ, وإموؾ  أن بؼوء ظصؿي افـؽوح ثوبً: والعؾة♦

 ظدم افطالق هبذه افصوقغي.

 (.  وإن قال: ضالٌؼ ثالثًا قبَؾ ُقدوِم زيٍد بشفٍر، فَؼِدَم قبَؾ ُمِضقِّف: مل َتْطُؾْؼ ققلف: )

ًِ ضوفٌؼ ثالثًو ؿبؾ ؿدوم زجلٍد بشفر, ؾ ؤن جيى أن جلػورؿفو وجلعتزهلوو: ٕكوف إذا ؿول فزوجتف: أك

ضالق بوئـ, وٓ جلدري متك جلؼدم زجلد, ؾقؿؽـ أن جلؼدم بعد صفر. وجلؿؽـ أن جلؼدم بعد أـ ر, ؾؽوؾ 

 صفر حيتؿؾ أن جلؽقن صفر افطالق.

 تبؼك ادرأة معؾؼي ٓ حيؾ فف أن جلطلهو. :هذا ظذ•

 فؽـ فق أن زجلدًا ؿدم ؿبؾ ُمضول صفٍر: ؾن و ٓ تطُؾؼ. 

: أكف مل جلقجد إمر ادعؾوؼ ظؾقوف, وهوق مضوول صوفر موـ حوغ تؾّػوظ إػ ؿودوم زجلود, ؾةوالع♦

ـٍ موٍض, ؾال جلعتز.  ؾقؽقن افطالُق حقـفو مـصورؾًو إػ زم
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ٍَ َتْطُؾُؼ فقف، َيَؼعُ ققلف: )  (.  وبعَد َصْفٍر، وجز

افطوالق  إذا ؿدم زجلٌد بعد تؾػظف هبذا افؾػظ بشفر, وجزء مـ افزمـ ظوذ افشوفر جلتسوع فقؿوقع

 ؾقف, ؾنن افطالق جلؼع.

ؿود وؿعوً, َؾَقـُْػوُذ  -وهل افتطؾقوؼ ؿبوؾ ؿودوم زجلود بشوفر-افصػي ادعؾؼ ظؾقفو  أن: والعؾة♦

 ظؾقف ؿقفف.

ْؾُع وَبَطَؾ الطالُق ققلف: )  (.  فنن خاَلَعفا بعَد القؿِغ، بققٍم وَقِدَم بعَد صفٍر ويقمِغ: َصحَّ اخْلُ

 بققم. "ضوفؼ ثالثًو ؿبؾ ؿدوم زجلد بشفر"وبؼ:إذا خوفعفو بعد جلؿقـف, وؿقفف افس

ؿول افزوج فزوجتف: )ضوفؼ ثالثًو, ؿبؾ ؿدوم زجلد بشفر(, ثؿ دو ـون موـ افغود خوفعفوو,  مثالف:

 فلُم يؼع: اخلؾع، أو الطالق؟ثؿ بعد صفر أو جلقمغ أو أـ ر ؿدم زجلد, 

.جلؼع اخلؾع, وجلؽقن محقحًو 

بولـ ر موـ صوفر, وـوكوً ادورأة زوجوي فوف حوغ  ٕن اخلؾوع ؿود وؿوع ؿبوؾ ؿودوم زجلودوذلؽ: 

 ادخوفعي: إذ ٓ تطؾؼ إٓ بعد ؿدوم زجلد بلـ ر مـ صفر, وؿد وؿع اخلؾع ؿبؾ ذفؽ: ؾقصح.

 فؽـ بشورط أن ٓ جلؽقن اخُلْؾُع حقؾًي إلشؼوط ضالؿف.

 (.  وظؽُسفم بعَد صفٍر وشاظةٍ ققلف: )

زجلد بعد صفر وشوظي مـ تؾػظف هبوذا أي: جلؼع افطالق, وجلبطؾ اخلؾع, إذا ـون ؿدوم  ظؽسفا:

 افؾػظ.

أكوف دوو خوفعفوو بعود جلوقم, ؾووخلؾع مل جلصوود  زوجوًي: إذ إ وو ـوكوً بوئـوًو مـوف حوغ : والعؾة♦

 ادخوفعي.

 (.وإن قاَل: ضالٌؼ قبَؾ َمْقِِت َضَؾَؼْت يف احلالِ ققلف: )

ًِ ضووفٌؼ ؿبوؾ موقيت, ؾن وو تطؾوؼ يف احلوول   تؾػظوف حوغ موـ: أي-إذا ؿول افزوج فزوجتف: أك

 .  -بذفؽ
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 أن إمر افذي ظؾؼ ظؾقف افطالق ؿد وؿع: ٕكف مو مـ وؿً إٓ وهق ؿبؾ مقتف. :والعؾة♦

 (.  وظؽُسف مَعف أو بعَدهققلف: )

 إذا ؿول: أكً ضوفؼ بعد مقيت. -1

 أ و ٓ تطؾؼ أبدًا هبذا افؾػظ.فاحلؽؿ: 

 جلزجلؾف افطالق.أن افبقـقكي حصؾً هلو بودقت, ؾؾؿ جلبؼ كؽوٌح : والعؾة♦

وـذا فق ؿول: ضوفؼ مع مقيت: ٕن افبقـقكي بودقت أؿوقى موـ افبقـقكوي بووفطالق, ؾووحلؽؿ  -2

 فهؿقى.
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 والط   يف املصتقبل يف تعليق الط   ب ملصتحيل لااافص

 :قال ادملػ 

، أو َقَؾْبققِت اْلقققَحَجرَ ] ََ َذَهبققًا، وكحققَقه مققـ  وإن ققاَل: أكققِت ضققالٌؼ إن ضِققْرِت، أو َصققِعْدِت السققم

َـّ اْلقققَؿقَِّت، أو  ادسققتحقِؾ: مل َتْطُؾققْؼ، وَتْطُؾققُؼ يف ظؽِسققف فقققرًا، وهققق الـَّْػققُل يف ادسققتحقِؾ مثققَؾ: ْٕقققُتَؾ

ََ  ققٌد: َلْغققٌق. وإذا قققال: أكققِت ضققالٌؼ يف هققذا  ََ وكحَقمهققا، وأكققِت ضققالٌؼ الققققَم إذا جققا َْٕصقَعَدنَّ السققم

لِقف، وإن الشفِر، أو الققَم، َضُؾؼَ  ْت يف احلاِل، وإن ققال: يف  قٍد، أو السقبِت، أو رمضقاَن: َضَؾَؼقْت يف َأوَّ

قـ وُقبِقَؾ، وأكقِت ضقالٌؼ إػ صقفٍر َضُؾَؼقْت ظـقَد اكؼضقائِف، إٓ أن َيـْقِقَي يف  : ُديِّ قاَل: َأَرْدُت آِخقَر الؽقؾِّ

َففقا بقالالم َضُؾَؼقْت باكسققالِخ ذي َر َصقْفرًا، فقنقاحلقاِل فَقَؼقَع، وضقالٌؼ إػ شقـٍة: َتْطُؾقُؼ بقاْثـَْل ظشقق ن َظرَّ

ةِ  جَّ
 .[احْلِ

، أو َقَؾْبِت اْلقَحَجَر َذَهبًا، وكحَقه مقـ ققلف: ) ََ وإن قاَل: أكِت ضالٌؼ إن ضِْرِت، أو َصِعْدِت السم

 (.  ادستحقِؾ: مل َتْطُؾْؼ 

 أن تعؾقؼ افطالق بودستحقؾ ٓ جلؼع ضالؿًو.  ضابط الباب:

 ي مل تقجد, ؾودعؾؼ ظذ ادستحقؾ مستحقؾ.أكف ظؾؼف بصػ: والعؾة♦

 .ذـر ادصـػ مقرًا ٓ جلؼع هبو افطالق: ٕ و مـ افتعؾقؼ بودستحقؾ: هذا وظذ•

ًِ احلجور ذهبوًو, وكحووق  ومـفقا: ًِ ضووفٌؼ إن موِعدت إػ افسوامء, أو ؿؾبوو إذا ؿوول فزوجتوف: أكوو

 ذفؽ, ؾؽؾ ذفؽ ٓ جلؼع: ٕن هذا مستحقؾ.

َـّ اْلققَؿقَِّت، أو َْٕصقَعَدنَّ وَتْطُؾُؼ يف ظؽققلف: ) ِسف فققرًا، وهقق الـَّْػقُل يف ادسقتحقِؾ مثقَؾ: ْٕققُتَؾ

ََ وكحَقمها  (.  السم

 إذا ظؾؼ افزوج افطالق بعدم ؾعؾفو فؾؿستحقؾ: ؾن و تطؾؼ ؾقرًا.

ًِ ضووفؼ إن مل مثالف:  ًِ ضووفؼ إن مل تطوري, أو إن مل تؼؾبول احلجور ذهبوًو, أو أكو إذا ؿول هلو: أك

 ؿتؾ ادقً, أو إن مل أمعد إػ افسامء: ؾن و تطؾؼ ؾقرًا, وٓ تـتظر.أ
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حقوٌ إكـوو -أكف ظؾؼ افطوالق ظوذ ظودم ؾعوؾ ادسوتحقؾ, وظدموف معؾوقم يف احلوول ؾة: والع♦

 ؾقؿع افطالق أن. -كتقؼـ أ و فـ تػعؾ ذفؽ

ََ  ٌد: َلْغقٌ ققلف: )  (.وأكِت ضالٌؼ الققَم إذا جا

 جُلتصوقر, ؾنكوف فغووٌق ٓ جلستوى ظؾقوف صووولء موـ إجلؼووع افطووالق, أو إذا تؾػوظ افوزوج بؽووالم ٓ

 ظدمف.

ًِ ضوفٌؼ افققَم إذا جوء ؽٌد, ؾال جلعتز ضالؿًو. مثالف  : فق ؿول: أك

: أكف ـالم ٓ جلتصقر: إذ ٓ جلؿؽـ أن جلليت افغُد يف كػس افققم, بوؾ ٓ جلوليت افغوُد حتوك والعؾة♦

 جلذهى افققم.

 (.  يف هذا الشفِر، أو الققَم، َضُؾَؼْت يف احلالِ  وإذا قال: أكِت ضالٌؼ ققلف: )

 إذا ظؾؼ افطالق بزمـ ؾن و تطؾؼ يف أول جزء مـ هذا افزمـ.

ًِ ضوفؼ افققم, أو افشفر, ؾنكف جلؼع افطالق يف احلول.مثالف  : فق ؿول: أك

: أكف حّؾ افزمـ افذي حدده فتطؾقؼف, ؾفوق ؿود جعوؾ افقوقم, وافشوفر وؿتوًو فؾطوالق, والعؾة♦

 هق أن يف افققم, ويف افشفر, ؾتطؾؼ يف احلول.و

لِفققلف: )  (.  وإن قال: يف  ٍد، أو السبِت، أو رمضاَن: َضَؾَؼْت يف َأوَّ

ًِ ضوفؼ ؽدًا, أو جلقم افسبً, أو يف رمضون, ؾن و تطؾؼ يف أول افسبً, وهوق موـ  إذا ؿول: أك

 ـ صعبون.ضؾقع افػجر, وأول افغد, وأول رمضون, وهق ؽروب صؿس آخر جلقم م

 أن افققم جلتحؼؼ يف أول جزء مـف. :والعؾة♦

ـ وُقبَِؾ ققلف: ) : ُديِّ  (.وإن قاَل: َأَرْدُت آِخَر الؽؾِّ

 إذا ؿول: أردُت آخر افققم, وآخر ؽٍد, أو آخر افشفر م اًل, ؾنكف جلؼبؾ مـف ذفؽ حؽاًم. 

وجُلودجّلـ, أي:  : أن آخر هوذه إوؿووت مـفوو, ؾنرادتوف فوذفؽ ٓ خُتووفِػ طووهر فػظوف,والعؾة♦

جُلصّدُق يف افظوهر: اظتامدًا ظذ ـالمف, أمو يف افبوضـ ؾلمره إػ ات, ؾفق ظذ حسوى كقتوف حيوشوبف ات 

 ظؾقفو, إن ـون ـوذبًو.
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 (.وأكِت ضالٌؼ إػ صفٍر َضُؾَؼْت ظـَد اكؼضائِفققلف: )

ًِ ضوفؼ إػ صفر, ؾن و تطؾؼ ظـد اكؼضوء افشفر.  إذا ؿول: أك

جعؾ فؾطالق ؽوجلي, ومعؾقم أن افطالق ٓ ؽوجلي ٓكتفوئوف, ؾوال جلؿؽوـ أن جلؽوقن  : أكفوالعؾة♦

 وددًا بشفر, ثؿ ترجع, ؾتجعؾ افغوجلي ٓبتدائف.

 تطؾؼ ظـد اكؼضوء افشفر, وكحسى افشفر مـ ـالمف إػ صفر, ثؿ جلؼع افطالق. :هذا وظذ•

 (.  إٓ أن َيـِْقَي يف احلاِل فَقَؼعَ ققلف: )

 تل بؼقيل: )ضوفٌؼ إػ صفر(: أن جلؼع أن.إذا ؿول: ؿصدي, وكق

 أكف جلؼع يف احلول.  فاحلؽؿ:

 أن افؾػظ افذي تؾػظ بف حيتؿؾ وؿقع افطالق أن, ؾققؿع ظؾقف.: والعؾة♦

 (.  َر َصْفراً قوضالٌؼ إػ شـٍة: َتْطُؾُؼ باْثـَْل ظشققلف: )

ًِ ضوفٌؼ إػ شـٍي, ؾن و تطُؾؼ  مثؾ ادسللة السابؼة: بوكؼضوء اثـل ظشور صفرًا, وهول إذا ؿول: أك

 مّدة شـي. 

ةِ ققلف: ) جَّ
َففا بالالم َضُؾَؼْت باكسالِخ ذي احْلِ  (.فنن َظرَّ

ًِ ضووفؼ إػ افسوـي( ؾن وو تطؾوؼ إذا نوً هوذه افسوـي احلوفقوي  أي: -إذا ظّر  افسـي ؾؼول: )أك

 .-بوكتفوء ذي احلجي

 .(1)-افؼوئؿي افسـي: أي- احلضقري فؾعفد "أل": أن والعؾة♦

 

                                 
مـفام, ؾتدخؾ )أل( ظذ آشؿ جلؼصد بوفعفد: إمر ادتػؼ ظؾقف بغ ادتؽؾؿ وافسومع, ؾفق أمر ودد مػفقم فؽؾ  (1)

 إلؾودة ادعـك افسوبؼ, وجلؼول هلو )أل( افعفدجلي, وهل ظذ ثالثي أؿسوم:

َجوَجُي(. -أي: مو دخؾً ظؾقف–ظفد ذـري, وهل: افتل ُظفد مصحقهبو  -1  ِذـرًا: ـؼقفف تعوػ: )يِف ُزَجوَجٍي افزُّ

و يِف اْفَغوِر(.  ظفد ذهـل, وهل: افتل ُظفد مصحقهبو ذهـًو: ـؼقفف تعوػ: -2  )إِْذ ُ َ

ًُ َفُؽْؿ ِدجلـَُؽْؿ(. -3 َؿْؾ ـْ  ظفد حضقري, وهل: افتل ُظفد مصحقهبو حضقرًا: ـؼقفف تعوػ: )اْفَقْقَم َأ
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 :قال ادملػ 

َؼف بشق] ْؾُتقف، وإن ققال: َشقَبَؼ قٓ َيِصحُّ إٓ مـ زوٍج، فنذا َظؾَّ ْرٍط: مل َتْطُؾقْؼ َقْبَؾقف، ولقق ققاَل: َظجَّ

ِت: مل ُيْؼَبققْؾ ن ُقْؿققإْرِط، ومل ُأِرْدُه: َوَقققَع يف احلققاِل، وإن قققاَل: أكققِت ضققالٌؼ، وقققاَل: َأَرْدُت قلسققايِن بالشقق

فقا وَمْفقَم قُحْؽًم. وأدواُت الش َم، وهل َوْحقَدها لؾتَّؽقراِر، وكؾُّ ، وَمـ، وُكؾَّ ْرِط: إن، وإذا، ومتك، وأي 

اِخل، ومَع مل لؾَػْقِر، إَّٓ إنْ   َظَدِم كِقَِّة َفْقٍر أو َقريـٍة.مع  بال مل أو كِقَِّة فقٍر، أو قريـٍة لؾسَّ

قَم ُقْؿقِت فلكقِت ضقالٌِؼ: فنذا قاَل: إن ُقْؿِت   ، أو، إذا، أو، متك أو أيَّ َوقٍت، أو َمـ َقاَمقْت، أو ُكؾَّ

َر الش ْؼِؽ فلكقِت ضقالٌؼ، ومل قفؿتك ُوِجَد َضُؾَؼْت، وإن َتؽرَّ َم. وإن مل ُأَضؾِّ ـُْث، إٓ يف ُكؾَّ ر احْلِ ْرُط مل َيَتَؽرَّ

ِ قم َمْقتقًا. ومتقك مل، وإذا مل، أو أيَّ َيـِْق َوْقتًا، ومل َتُؼْؿ قريـٌة بَػْقٍر، ومل ُيطَ  ْؼفا: َضَؾَؼقْت يف آِخقِر حققاةِ َأوَّ ؾِّ

ْؼِؽ فلكِت ضالٌؼ، وَمَض  ـُ إيؼاُظف فقفقوقٍت مل ُأَضؾِّ
ـٌ ُيْؿؽِ ْؼقِؽ -ومل َيػعْؾ - ك زم قَم مل ُأَضؾِّ : َضَؾَؼْت، وُكؾَّ

َبٍة فقققفلكِت ضالٌؼ، وَمَض  ـُ إيؼاُع ثالٍث ُمَرتَّ
: َضَؾَؼقت اْلققَؿدخقُل هبقا َثالثقًا، -ومل يطؾؼفقا-ف ك ما ُيْؿؽِ

وَتبُِغ  ُرها بإُوػ. وإن ُقْؿِت فَؼَعقْدِت، أو ثقؿ َقَعقْدِت، أو إن َقَعقْدِت إذا ُقْؿقِت، أو إن َقَعقْدِت إن 

، و بقلو ُقْؿِت فلكِت ضالٌؼ: مل َتْطُؾْؼ حتك َتُؼقَم ثؿ َتْؼُعَد، وبقالقاِو َتْطُؾقُؼ بُقجقدِهقا، ولقق  قَر ُمقرَ  َبْغِ تَّ

 .[بقجقدِ أحِدمها

أو إحوودى  "إنْ "ترتقووى افطووالق ظووذ صووولء حومووؾ أو ؽوور حومووؾ بووو ادققراد هبققذا البققاب:

 أخقا و.

ًِ مـ افدار ؾلكً ضوفٌؼ, أو:إذا خرج رمضون ؾلكً ضوفؼ. صقرتف:  إن خرج

 (.  ٓ َيِصحُّ إٓ مـ زوٍج ققلف: )

 ٓ جلصح تعؾقؼف. تعؾقؼ افطالق ٓ جلصح إٓ مـ زوج, ؾوٕجـبل

ًُ ؾالكي ؾفل ضوفٌؼ, مل جلؼع افطالق بتزوجفو. فؾق قال مثاًل:  إن تزوج
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اِق » حدجلٌ: :والدلقؾ♦ ـْ َأَخَذ بِالسَّ َ
ِ َم الطَّاَلُق د  .(1)«إِكَّ

َؼف بشققلف: )  (.  ْرٍط: مل َتْطُؾْؼ َقْبَؾفقفنذا َظؾَّ

, ؾن وو ٓ تطؾوؼ ؿبوؾ وجوقد إذا ظؾؼ افطالق ظذ صورط, ـؼقفف: إذا جوء رمضون ؾلكً ضوفؼ

 افشورط. 

 أكف مل حيصؾ افشورط افذي ظّؾؼ بف افطالق.والعؾة: ♦

ْؾُتفققلف: )  (.  ولق قاَل: َظجَّ

فق ؿول: إذا جوء رمضون ؾلكً ضوفؼ, ثؿ ؿول بعد ذفؽ: أرجلد أن أظجؾف إػ  وجلي هوذا افشوفر, 

 ؾال جلتعجؾ. 

تغقره, بؾ جلبؼك يف افقؿوً افوذي صوورط  أن افطالق ؿد تعؾؼ بوفشورط, ؾؾؿ جلؽـ فف: والعؾة♦

 ؾقف. 

 (.ْرِط، ومل ُأِرْدُه: َوَقَع يف احلالِ قوإن قال: َشَبَؼ لسايِن بالشققلف: )

إذا ؿول: كطؼً بوفشورط ومل أرده, بوؾ شوبؼ فسووين إفقوف, ؾنكوف جلؼوع ظؾقفوو افطوالق يف احلوول, 

   وبدون افشورط.

ؽور  ؿوي, ؾؼود ـوون جلرجلود إجلؼوظوف يف احلوول إذا  : أكف أؿّر ظذ كػسف بام هق أؽؾوظ, موـوالعؾة♦

 تقؾر افشورط, وهق جلؿؾؽ إجلؼوظف يف احلول, ؾقؼع ظؾقف.

 (.ن ُقْؿِت: مل ُيْؼَبْؾ ُحْؽمً إوإن قاَل: أكِت ضالٌؼ، وقاَل: َأَرْدُت ققلف: )

وجتووف, ثووؿ ؿووول: أكووو أردت: إن وإذا ؿووول: كقجلووً افشووورط, فؽووـ مل أكطووؼ بووف, ـووام فووق ضؾووؼ ز

 ًِ  مـ افدار ؾنن دظقاه ٓ تؼبؾ يف إوامر كقي افشورط. خرج

 أكف ٓ جلقجد مو جلدل ظذ افشورط, ؾال تقجد ؿرجلـي, وٓ فػظ. : والعؾة♦

                                 
يف محقح وحسـف إفبوين  (13/355وافطزاين يف افؽبر ), (3991) وافدارؿطـل ,(2581ابـ موجف ) خرجفأ (1)

 .(3958) ا ومع
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 وٕكف خال  افظوهر, ؾال جلؼبؾ مـف احلؽؿ ظـد افساؾع فؾؼووول.

 فؽـ فق ؾروـو أن ادرأة مّدؿتف يف ؿقفف, ؾال جلؼع افطالق.

ًِ ضوفؼ. فق ؿول فز وكظر هذه ادسللة:  وجتف: أك

أكف طـفو ؾعؾً ورموًو, أو طـفوو خرجوً موع أجـبول, أو ـؾؿتوف, ؾتبوغ أ وو مل  وشبب ضالقف:

أ وام فووق تراؾعوو فؾؼووووول, ؾنكوف شوووققؿع  بؿعـقك:أكوف ٓ جلؼبووؾ ؿقفوف حؽوواًم,  فققاحلؽؿ:تػعوؾ ذفوؽ, 

 افطالق.

 وبغ ات, وٓ جلؼع افطالق.  أمو فق أن ادرأة مّدؿتف, وؽؾى ظذ طـفو ِمدُؿف, ؾنكف جُلدجّلـ بقـف

َم قوأدواُت الشققلف: ) ، وَمـ، وُكؾَّ  (.ْرِط: إن، وإذا، ومتك، وأي 

أدوات افشورط ادستعؿؾي يف ـالم افـوس ؽوفبوًو: هوذه افسوتي, وـؾفوو ٓ تؼتضوول افتؽورار, موو 

 ظدا إخر.

ًِ ؾلكوً ضووفؼ, ؾن ووفؿثاًل:  ًِ ضوفؼ, أو متوك خرجو ًِ ؾلك تطؾوؼ بػعوؾ هوذا  فق ؿول: إن ؿؿ

 إمر مرة واحدة, وهل أول مرة, وٓ تطؾؼ ـؾام ؾعؾتف.

َم، وهل َوْحَدها لؾتَّؽرارِ ققلف: )  (.  وُكؾَّ

 ـؾ وؿً: وفذفؽ دوو ؿوول تعووػ: ففل بؿعـك:تدل ظذ افتؽرار: ٕ و تعؿ إوؿوت,  "ـؾام"

 ؾنن هذا جلػقد افتؽرار. (1)(ىب يب جت حت خت مت)

ًِ ضوفؼ, ؾن و ـؾام خرجً ضؾؼً. : فق ؿول: ـؾامهذا وظذ• ًِ ؾلك  خرج

اِخلققلف: )  (.وكؾُّفا وَمْفَم بال مل أو كِقَِّة فقٍر، أو قريـٍة لؾسَّ

 تػقوود :-"مل" هبووو تؼووسن مل إذا- (مفووام) وـووذفؽ, -ادتؼدمووي افشووورط أدوات ـووؾ: أي-ـؾفووو 

 .  افساخل

                                 
 ..(64جلي )ادوئدة, أ (1)
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 واظؾؿ أن أدوات الشقرط  ا حالتان:•

 ."مل"هل ـؾ أدوات افشورط إذا  ردت ظـ و تؽقن لؾساخل: -أ

 وظـ كقي افػقرجلي, أو ؿرجلـي تدل ظذ افػقرجلي.

 , ؾفام فؾساخل أجلضًو.-حق ام-مفام  ويؾحؼ هبم كذلؽ:

ًِ ضوفؼ, وحق ام ختمثالف ًِ ضوفؼ, ؾفوق فؾساخول, ؾونذا خرجوً  رجل: مفام أضؾؼؽ ؾلك -ؾلك

 ؾن و تطؾؼ. -وفق بعد أشبقع

 (.  ْقرِ ومَع مل لؾػَ ققلف: )

 إذا خؾً مـ كقي افػقر, أو ؿرجلـتف. "مل"وهل ـؾ أدوات افشورط مع  تؽقن لؾػقر: -ب

 : أ و تػقد افػقرجلي. فاحلؽؿ

مقوقع فؾشورط, وٓ جلؼتضول زمـًو بعقـف, دون ؽوره, ؾفول مطؾؼوي  "إن"أن حر  : والعؾة♦

 يف افزمون ـؾف.

 ؾنن ـون هـوك ؿرجلـي, أو كقي ؾقر: ـوكً فؾػقر.

أن أدوات افشورط ظوذ حسوى افـقوي, إن كوقى افػوقر ؾفول فؾػوقر, وإن كوقى الصةفاخل :

 افساخل ؾفل فؾساخل.

فف, ؾونن مل تقجود كقوي, وٓ ؿرجلـوي ؾفول  لفؾػقر ؾف ووظذ حسى افؼرجلـي: ؾنن دفً افؼرجلـي أ 

 فؾساخل. "مل"وبدون  "إن"فؾػقر, إٓ  "مل"مع 

ما ادراد بؼقلـا: لؾػقر، أو لؾساخل؟ 

:ضوفؼ, ؾفؾ ادورأة إذا خرجوً أن ؾفول ضووفؼ,  ادراد أكف مثاًل ًِ ًِ ؾلك إذا ؿول: إذا خرج

 أو أكف ُمْطَؾٌؼ, ؾؿتك وؿع اخلروج وؿع افطالق ظؾقفو؟

إن ـون فؾػقر: ؾقؽقن أن, ؾنذا خرجً أن ؾفل ضوفؼ, وإن مل تػعؾف أن فؽـ ؾعؾتوف بعود 

 صفر م اًل, ؾال جلؼع.
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, وهق مستؿر, ؾلي وؿً وؿوع مـفوو -أي: بداجلتف مـ أن- ؾقؽقن مطؾؼوً وإن ـون فؾساخل: 

 هذا اخلروج, وؿع ظؾقفو افطالق.

 ذكر ادملػ أن أمثؾًة دا شبؼ فؼال:*

َظَدِم كِقَِّة َفْقٍر أو َقريـٍة. فنذا قاَل: إن ُقْؿقِت، أو، إذا، أو، متقك أو أيَّ َوققٍت، أو مع  إَّٓ إنْ ققلف: )

َم ُقْؿِت فلكِت ضالٌِؼ: فؿتك ُوِجَد َضُؾَؼْت َمـ َقاَمْت، أ  (.و ُكؾَّ

ًِ ضوفٌؼ, أو ؿول ؽرهو مـ إدوات افتل ذـر ادمفػ. ًِ ؾلك  إذا ؿول: إن ؿؿ

, بلن تلخر ؿقومفو ظـ زموون -وفق ظذ افساخل-: أكف متك مو وجد مـفو افؼقوم َضُؾؼً فاحلؽؿ

 احلؾػ.

دى هذه إدوات, ووجقد افشوورط جلسوتؾزم وجوقد أكف ظؾؼ ضالؿفو ظذ افؼقوم بنح: والعؾة♦

 ا زاء, أو ظدمف.

َر الشققلف: ) ـُْث قوإن َتؽرَّ ر احْلِ  (.  ْرُط مل َيَتَؽرَّ

ًِ ضووفؼ, ؾؼوموً ظودة -إذا تؽرر صورط افطالق  ًِ ؾلكو وهق افؼقوم ـام يف ؿقفف مو اًل: إن ؿؿو

 : ؾنكف ٓ جلتؽرر وؿقع افطالق.-مرات

  تؼتضول افتؽرار, ـام شبؼ.: أن أدوات افشورط ٓوالعؾة♦

َم ققلف: )  (.إٓ يف ُكؾَّ

 ممو شبؼ )ـؾام(, ؾقتؽرر افطالق ظـد تؽرر افشورط: دو تؼدم مـ أ و تػقد افتؽرار. يستثـك

ْؼفقا: َضَؾَؼقْت يف ققلف: ) ْؼِؽ فلكِت ضالٌؼ، ومل َيـْقِق َوْقتقًا، ومل َتُؼقْؿ قريـقٌة بَػقْقٍر، ومل ُيَطؾِّ وإن مل ُأَضؾِّ

ِ م َمْقتاً  آِخرِ   َأوَّ
 (.  حقاةِ

ًِ ضوفٌؼ, ؾنكف جلؼع ظؾقفو ضالؿوًو, وتطؾوؼ يف آخور حقووة أوهلوام مقتوًو,  إذا ؿول: إن مل أضؾؼؽ ؾلك

 بشقروط ثالثة:

ًِ ضووفٌؼ إن مل أضؾؼوؽ, وكوقى  أن ٓ يـقي وقتًا معقـًا: -1 ؾؾق كقى وؿتًو معقـًو, ـام فق ؿول: أك

 ا افققم إن مل أضؾؼؽ ؾـتؼقد بـقتف.افققم ؾقعؿؾ بـقتف, ـام فق كقى هذ
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ًِ ضوفؼ,  أن ٓ تدل قريـة ظذ الػقر: -2  أن. فادراد:ـام فق ؽضى وؿول: إن مل أضؾؼؽ ؾلك

 ؽر تؾؽ افطؾؼي. أن ٓ يطؾؼفا: -3

أكف ؿد ظؾؼ افطالق ظذ ترك افطالق, ؾنذا موت افزوج ؾؼد تقؼـّو أكوف تورك ضالؿفوو, : والعؾة♦

 الؿفو بؿق و, ؾؽون ٓبد مـ إجلؼوظف ؿبؾ ادقت.وإذا موتً هل ؾوت ض

ْؼِؽ فلكِت ضالٌؼ، وَمَض ققلف: ) ـُ إيؼاُظقف فققفقومتك مل، وإذا مل، أو أيَّ وقٍت مل ُأَضؾِّ ـٌ ُيْؿؽِق  -ك زم

 (.  : َضَؾَؼْت -ومل َيػعْؾ 

هوذه افؽؾوامت: متوك مل أضؾؼوؽ ؾلكوً ضووفؼ, أو أي وؿوً مل أضؾؼوؽ  إحودىإذا ؿول افوزوج 

ًِ ضوفؼ , وكحقهو, ومضوك زمـ جلؿؽـف أن جلطؾؼفوو ؾقوف, ؾؾوؿ جلػعوؾ, َضُؾَؼوً بعود مضوول ذفوؽ ؾلك

 افزمـ.

تػقد افػقرجلوي, إذا مل تقجود كقوي فؾساخول, وٓ ؿرجلـوي تودل  "مل"أن هذه إدوات مع  :والعؾة♦

 ظذ أن ادراد افساخل.

ْؼِؽ فلكِت ضالٌؼ، وَمَض ققلف: ) َم مل ُأَضؾِّ ـُ إيؼاقوُكؾَّ
َبقٍة فققف ك ما ُيْؿؽِ : -ومل يطؾؼفقا-ُع ثقالٍث ُمَرتَّ

 (.َضَؾَؼت اْلقَؿدخقُل هبا َثالثًا، وَتبُِغ  ُرها بإُوػ

 تػقد افتؽرار.  "ـؾام"تؼدم أن 

ًِ ضوفؼ, ثؿ مضوك مـ افزمـ موو جلؿؽوـ ؾقوف هذا وظذ• ؾام مل ُأضؾؼؽ ؾلك ـُ : ؾنذا ؿول فزوجتف: 

  جلطؾؼ.إجلؼوع ثالث ضؾؼوت مرتبي واحدة بعد واحدة, ومل

:فاحلؽؿ أكف 

 "مل"تػقود افتؽورار, وموع  "ـؾوام"إن ـوكً زوجتف مودخقًٓ هبوو: ؾقؼوع ظؾقفوو ثوالث: ٕن  -أ

 فؾػقرجلي, ؾقتؽرر افطالق بتؽرار افصػي ادعؾؼ ظؾقفو, وهل ظدم افتطؾقؼ مـف.

 وي: وإن ـوكً ؽر مدخقل هبو: ؾن و تبغ مـف بوفطؾؼي إوػ, ؾوال تؾحؼفوو اف وكقوي واف وف -ب

 ٕ و بوكً بوٕوػ, وافبوئـ ٓ جلؼع ظؾقفو ضالق.
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وإن ُقْؿققِت فَؼَعققْدِت، أو ثققؿ َقَعققْدِت، أو إن َقَعققْدِت إذا ُقْؿققِت، أو إن َقَعققْدِت إن ُقْؿققِت ققلققف: )

 (.  فلكِت ضالٌؼ: مل َتْطُؾْؼ حتك َتُؼقَم ثؿ َتْؼُعَد 

ًِ ضوفؼ.1 ًِ ؾؼعدِت ؾلك  ( إذا ؿول: إن ؿؿ

 طؾؼ حتك تؼقم وتؼعد مبوصورة, وافػوء فالتصول.: أ و ٓ تفاحلؽؿ

ًِ ضوفؼ: ؾال تطؾوؼ حتوك تؼوقم, ثوؿ تؼعود وفوق تراخوك 2 ًِ ثؿ ؿعدِت ؾلك ( وإذا ؿول: إن ؿؿ

 ؿعقدهو: ٕن )ثؿ( جلتحؼؼ هبو إمر, وفق مع افساخل, بخال  افػوء, ؾن و تػقد افتعؼقى.

: ؾال تطؾوؼ ح3 ًِ ًِ ضوفؼ إن ؿعدِت إن ؿؿ توك تؼوقم, ثوؿ تؼعود, وهوذه ادسولفي ( إذا ؿول: أك

إخرة هل مو جلسؿك بوظساض افشورط ظذ افشوورط, ؾقؼتضوول تؼودجلؿ ادتولخر, وتولخر ادتؼودم: 

 ٕكف جعؾ اف وين يف افؾػظ صورضًو فؾذي ؿبؾف, وافشورط جلتؼدم ادشوروط.

 وهذه افصقر كودرة افقؿقع ـام ٓ شػك.

َبْغِ وبالقاِو َتْطُؾُؼ بُقجقدِها، ققلف: )  (.  ولق  َر ُمَرتَّ

إذا ظطووػ بوووفقاو ـووام فووق ؿووول: ضوووفؼ إن ؿؿووً وؿعوودت: ؾن ووو تطؾووؼ إن وجوود مـفووو افؼقوووم 

 وافؼعقد, شقاء تؼدم افؼقوم ظذ افؼعقد, أو افعؽس.

 (.  ( بقجقِد أحِد وو بق )أوققلف: )

موـ افؼقووم, أٍي -ـام فق ؿول: ضوفؼ إن ؿؿً, أو ؿعدت, ؾن و تطؾؼ بقجقد  "أو"إذا ظطػ بو

 , وفق مل جلقجد أخر.-أو افؼعقد مػرداً 

 ٕحد افشوق غ, ؾنذا ؿومً, أو ؿعدت: ضؾؼً. "أو"أن : والعؾة♦
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 يف تعليقٌ ب حليض لااافص

 :قال ادملػ 

، ويف: إذا ِحْضقِت َحْقَضقًة. َتْطُؾق] ـٍ ِل َحْقٍض ُمَتَقؼَّ ْؼ إذا قاَل: إن ِحْضِت فلكِت ضالٌؼ: َضُؾَؼْت بَلوَّ

ِل الطْفِر مـ َحقضٍة كامؾٍة، ويف: إذا ِحْضِت كِصَػ َحقضٍة. َتْطُؾْؼ يف كِصِػ ظاَدهِتا  .[بَلوَّ

ـٍ ققلف: ) ِل َحْقٍض ُمَتَقؼَّ  (.  إذا قاَل: إن ِحْضِت فلكِت ضالٌؼ: َضُؾَؼْت بَلوَّ

ًِ ضوفؼ, ؾن و تطؾوؼ بولول حوقٍض تورى معو ف إذا ؿول افزوج فزوجتف: إن كزل بِؽ احلقض ؾلك

 افدم. 

 أكف وؿع مو ظّؾؼ بف افطالق, وهق كزول احلقض. : والعؾة♦

 وهق ضالق بدظل: ٕكف ضالق حول احلقض.

ِل الطْفِر مـ َحقضٍة كامؾةٍ ققلف: )  (.ويف: إذا ِحْضِت َحْقَضًة. َتْطُؾْؼ بَلوَّ

ًِ ضوفٌؼ إذا حضً حقضي, ؾن و تطؾؼ إذا ضفرت مـ أول حقضي.  إذا ؿول افزوج: أك

 أكف جلصدُق ظؾقفو أ و حووً َحقضًي ـومؾي, ؾؼد ُوجد افشورط.: والعؾة♦

   (.ويف: إذا ِحْضِت كِصَػ َحقضٍة. َتْطُؾْؼ يف كِصِػ ظاَدهِتاققلف: )

ًِ كصػ حقضي: ؾن و تظؾ يف ذمتف, حتك جلـؼطع احلقض, وبعد ذفوؽ  إذا ؿول: ضوفؼ إذا حض

 كحؽؿ بل و ضؾؼً يف كصػ مدة حقضفو. 

جلؿؽـ أن كعر  كصػ حقضفو حتك جلـؼطع: إذ أجلوم احلقض ؿد تطوقل, وؿود أكـو ٓ : والعؾة♦

 تؼصور, ؾوحتجـو فالكتظور حتك اكؼطوع احلقض.
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 يف تعليقٌ ب حلمل لااافص

 :قال ادملػ 

َؼف باْلقَحْؿِؾ، فَقَلَدْت ََٕقؾَّ مـ ِشتَِّة َأْصُفٍر: َضؾَؼقْت مـقُذ َحَؾقَػ، وإن ققال: إن مل َتُؽقق] يِن إذا َظؾَّ

، وهقل َظْؽقُس إُوػ يف إحؽقاِم.  ـِ حاماًل فلكِت ضالٌؼ: َحُرَم َوْضُمها قبَؾ اشتزائِفا بَحْقَضٍة يف البائ

َؼ ضؾؼًة إن كاكْت حاماًل بَذَكٍر، وَضؾؼتِغ بُلكثك، فَقَلَدهْتُم: َضُؾَؼْت ثالثقًا، وإن كقان َمؽاَكقف: إن  وإن َظؾَّ

ُؾِؽ أو ما يف بْطـِِؽ مل   .  [َتْطُؾْؼ هبمكان َ ْ

َؼف باْلقَحْؿِؾ، فَقَلَدْت ََٕقؾَّ مـ ِشتَِّة َأْصُفٍر: َضؾَؼْت مـُذ َحَؾَػ ققلف: )  (.إذا َظؾَّ

ًِ حووماًل, وبعود أؿوؾ موـ شوتي أصوفر وفودت, ؾنكـوو كحؽوؿ بل وو  ًِ ضووفٌؼ إن ــو إذا ؿول: أك

 ضؾؼً مـ حغ حؾػف بوفطالق.

حوغ حؾوػ -فودت فودون شوتي أصوفر تقؼـّوو أ وو أن أؿؾ احلؿؾ شوتي أصوفر, ودوو و: والعؾة♦

 ـوكً حقـفو حوماًل, ؾقجد افشورط. -بوفطالق إن ـوكً حوماًل 

وإن قققال: إن مل َتُؽقققيِن حققاماًل فلكققِت ضققالٌؼ: َحققُرَم َوْضُمهققا قبققَؾ اشققتزائِفا بَحْقَضققٍة يف ققلققف: )

ـِ     (.البائ

 إذا ؿول: ضوفؼ إن مل تؽقين حوماًل.

رم ظؾقوف وضمهوو حتوك تسوتزأ بحقضوي إن ـوكوً بوئـوًو, بؿعـوك: إن ـوون أكف حيو فاحلؽؿ أن:

 شبؼفو ضؾؼتون.

أ و ؿد تؽقن ؽر حومٍؾ, ؾقؽوقن ؿود وؿوع ظؾقفوو افطوالق, وجلؽوقن وضومه هلوو بعود : والعؾة♦

 ضالؿفو, ؾنذا حووً ظرؾـو أ و فقسً حوماًل ؾؾف وضمهو.

وكً ؽر حومؾ أثـووء ـالموف ذاك ؾتطؾوؼ أمو إن ـوكً رجعقي: ؾؾف أن جلطلهو, ثؿ إن تبغ أ و ـ

 واحدة, وإٓ ؾال.
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 (.  وهل َظْؽُس إُوػ يف إحؽامِ ققلف: )

ًِ ضوفؼ. إوػ قال: ًِ حوماًل ؾلك  إن ــ

 إن مل تؽقين حوماًل. ويف الثاكقة قال:

 ؾفل ظؽسفو يف افصقرة, وـذا يف إحؽوم. :هذا وظذ•

 ـحؽؿ بل و ضوفؼ مـ حغ فػظف. ؾـؼقل: إن وفَدْت ٕـ ر مـ أربع شـغ ؾ

أ و دو َوَفدت ٕـ ر مـ أربع شـغ تقؼـّو أ و حغ فػظوف مل تؽوـ حووماًل, وأـ ور مودة : والعؾة♦

 احلؿؾ أربع شـغ.

َؼ ضؾؼًة إن كاكْت حاماًل بَذَكٍر، وَضؾؼتِغ بُلكثك، فَقَلَدهْتُم: َضُؾَؼْت ثالثاً ققلف: )  (.  وإن َظؾَّ

 ًِ حوماًل بذـر ؾلكً ضوفؼ ضؾؼي, وإن ــً حوماًل بلك ك ؾلكً ضوفؼ ضؾؼتوغ, إذا ؿول: إن ــ

 ؾقفدت تقأمًو: ذـرًا, وأك ك: ؾن و تطؾؼ ثالثًو, ظـ افذـر واحدة, وظـ إك ك اثـتغ.

ُؾِؽ أو ما يف بْطـِِؽ مل َتْطُؾْؼ هبمققلف: )  (.  وإن كان َمؽاَكف: إن كان َ ْ

ًِ ضوفٌؼ واحدة.فق ؿول: إن ـون محُؾِؽ, أو إن ـ  ون مو يف بطـؽ ذـرًا, ؾلك

 وإن ـوكً أك ك ؾطؾؼتغ, ؾقفدت ذـرًا, وأك ك ؾال تطؾؼ.

أكف هـو ؿّقده بام يف بطـفوو, أو محؾفوو, ؾفول هـوو دوو ؿوول  :قبؾفا والتل هذه بغ الػرق يف والعؾة♦

بؾ ؾقوف ذـوٌر, وأك وك,  هلو: إن ـون مو يف بطـؽ ذـرًا, ؾفل ضؾؼي...إفخ, ؾؾقس مو يف بطـفو ذـٌر ؾؼط,

 ؾوحلؿؾ صخصون, وفقس واحدًا, ؾؾؿ جلؼع ادشوروط.

ًِ بذـٍر ؾطؾؼٌي, وأك ك ؾطؾؼتون. أما إوػ: ًِ محؾ  ؾؼد أضؾؼ, وؿول: إن ــ
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 يف تعليقٌ ب لوالدة لاااافص

 :قال ادملػ 

َؼ َضؾؼقًة ظقذ القِقٓدةِ بقَذَكٍر، وَضؾؼتقِغ بقُلكثك، فَقَلقَدت ] َذَكقرًا، ثقؿ ُأْكَثقك َحّققًا، أو َمقِّتقًا: إذا َظؾَّ

ِل، وباَكْت بالثاين ومل َتْطُؾْؼ بف، وإن ُأْصؽَِؾ كقػقَُّة َوْضِعفم: فَقاحدةٌ   .  [َضُؾَؼْت بإَوَّ

َؼ َضؾؼًة ظذ الِقٓدةِ بَذَكٍر، وَضؾؼتِغ بُلكثك، فَقَلَدت َذَكرًا، ثؿ ُأْكَثك َحّققًا، أو َمقِّتقًا:ققلف: )  إذا َظؾَّ

ِل، وباَكْت بالثاين ومل َتْطُؾْؼ بف  (.  َضُؾَؼْت بإَوَّ

إذا ظؾؼ افطالق ظذ افقٓدة ٓ ظذ احلؿؾ, ؾؼول م اًل: إن وفودِت ذـورًا ؾلكوً ضووفؼ ضؾؼوي, 

 وإن وفدِت أك ك ؾلكً ضوفؼ ضؾؼتغ, ؾقفدت ادرأة ذـرًا, ثؿ وفدت أك ك.

معؾقم أن ظّدة احلومؾ بقووعفو احلؿوؾ, أ و دو وفدت افذـر ضؾؼً ضؾؼي, وتعتّد, وفاحلؽؿ: 

ؾعّد و ؿد اكتفً بقوعفو احلؿؾ إول وهق افذـر, ثؿ دو وفدت إك ك بعد ذفوؽ موـ افتوقأم ؾوال 

 جلؼع ظؾقفو صولء. 

أ ووو ـوكووً ؿوود بوكووً مووـ زوجفووو بوفطؾؼووي إوػ وؾراؽفووو مووـ افعوودة بقوووعفو, : والعؾققة♦

رى مووـ زوجفووو, ؾقؽوقن ؿوود بؼوول هلووو ضؾؼتووون إن ؾصوودؾتفو ضؾؼتووو إك ووك وهوول بووئـ بقـقكووي مووغ

 راجعفو.

 (.  وإن أْصؽَؾ كقػقَُّة َوْضِعفم: فَقاحدةٌ ققلف: )

إذا أصؽؾ ظؾقـوو ومل كودر: هوؾ افوذي خورج أوًٓ هوق افوذـر, ؾوـحؽؿ بل وو ضؾؼوي واحودة, أو 

 إك ك, ؾـحؽؿ بل و ضؾؼتون؟

 : أكـو كحؽؿ ظؾقفو بقؿقع ضؾؼي واحدة. فاحلؽؿ

 أن افقاحدة متقؼـي, ومو زاد ظذ افقاحدة مشؽقك ؾقف. :والعؾة♦
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 يف تعليقٌ ب لط   لااافص

 :قال ادملػ

َؼقف ظقذ الِؼققاِم، ثقؿ ظقذ ُوقققِع الطقالِق، ] َؼقف ظقذ الِؼققاِم، أو َظؾَّ َؼف ظذ الطقالِق، ثقؿ َظؾَّ إذا َظؾَّ

َؼف ظذ قِقامِ  فا، ثؿ ظذ َضالقِف  قا فَؼاَمقْت: فَقاحقدٌة. وإن ققاَل: فَؼاَمْت: َضَؾَؼْت َضؾؼتِغ فقفم، وإن َظؾَّ

َم  ُكؾَّم ْؼُتِؽ، أو ُكؾَّ َوَقَع ظؾقؽ َضالقِل فلكِت ضالٌؼ، فُقِجَدا: َضَؾَؼقْت يف إُوَػ َضؾؼتقِغ، ويف الثاكققِة  َضؾَّ

 .[ثالثاً 

َؼف ظذققلف: ) َؼف ظذ الِؼقاِم، أو َظؾَّ َؼف ظذ الطالِق، ثؿ َظؾَّ الِؼقاِم، ثؿ ظذ ُوقققِع الطقالِق،  إذا َظؾَّ

 (.  فَؼاَمْت: َضَؾَؼْت َضؾؼتِغ فقفم

ًِ ضوووفؼ. أو  ًِ ؾلكوو ًِ ضوووفؼ, ثووؿ ظّؾؼووف ظووذ افؼقوووم ؾؼووول: إن ؿؿوو إذا ؿووول: إن ضؾؼتووِؽ ؾلكوو

ًِ ضوفؼ, ثؿ ظّؾؼف ظوذ وؿوقع افطوالق ؾؼوول: إن  ًِ ؾلك بوفعؽس, بلن ظّؾؼف ظذ افؼقوم ؾؼول: إن ؿؿ

ًِ ضوفؼ, وؿومً, شقاء يف ادسلفي إوػ, أو اف وكقي:وؿع ظؾقؽ افطالق   ؾلك

 أكف تؼع ظؾقفو ضؾؼتون.فاحلؽؿ: 

ًِ ضوفؼ.إوػ ًِ ؾلك  : فؼقومفو, وؿد ظّؾؼ افطالق بؼقومفو بؼقفف: إن ؿؿ

اف وكقي بلكوف إذا وؿوع ظؾقفوو افطوالق ؾن وو تطؾوؼ, يف فقؿقع افطالق ظؾقفو, وؿد ظّؾؼف  والثاكقة:

 ؾتؽقن ضؾؼتغ.

َؼف ظذ قِقاِمفا، ثؿ ظذ َضالقِف  ا فَؼاَمْت: فَقاحدةٌ ققلف: )  (.  وإن َظؾَّ

ًِ ضوفؼ, ثؿ ظّؾؼوف ظوذ ضالؿوف هلوو ؾؼوول: إن ضؾؼتوِؽ  ًِ ؾلك إذا ظّؾؼف ظذ ؿقومفو ؾؼول: إن ؿؿ

ًِ ضوفؼ, ؾؼومً, ؾنكف جلؼع ظؾقفو ضؾؼي واحدة, وهل ضؾؼي ٕجؾ ؿقومفو.  ؾلك

فو ضؾؼي افؼقوم, وأموو إخورى ؾنكوف مل جلطؾؼفوو, بوؾ وؿوع ظؾقفوو أ و ؿومً ؾقؿع ظؾق: والعؾة♦

ًِ ضوفؼ.  افطالق بتعؾقؼف, ؾتختؾػ ظام فق ؿول: إذا وؿع ظؾقِؽ افطالق ؾلك
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قَم  وإن قاَل: ُكؾَّمققلف: ) ْؼُتِؽ، أو ُكؾَّ َوَققَع ظؾققؽ َضالقِقل فلكقِت ضقالٌؼ، فُقِجقَدا: َضَؾَؼقْت يف  َضؾَّ

   (.اكقِة ثالثاً إُوَػ َضؾؼتِغ، ويف الث

:هو هـو مقرتون ذـر و ادصـػ 

ًِ ضوفؼ, ثؿ ضؾؼفو, ؾنكف جلؼع ظؾقفوو ضؾؼتوون: إوػ: ٕجوؾ إوػ : إذا ؿول: ـؾام ضؾؼتِؽ ؾلك

ًِ ضووفؼ, وهوق أن ؿود ضؾؼفوو, وٓ تطؾوؼ ثوف وي: ٕن  ضالؿفو, واف وكقي: فؼقفوف: ـؾوام ضؾؼتوِؽ ؾلكو

 ظؾقفو افطالق بوفتعؾقؼ. افطؾؼي اف وكقي مل جلطؾؼفو هق, بؾ وؿع

ًِ ضوفؼ, ثؿ ضؾؼفو, أو وؿوع ظؾقفوو افطوالق بولي  الثاكقة: إذا ؿول: ـؾام وؿع ظؾقؽ ضالؿل ؾلك

 ضرجلؼي, ؾنكف جلؼع ظؾقفو ثالث ضؾؼوت.

ٕن إُوػ أوؿعفو, وضؾؼً اف وكقي: ٕكف وؿع ظؾقفو ضوالق, ثوؿ وؿعوً اف وف وي: ٕكوف وذلؽ: 

 وؿع ظؾقفو اف وكقي.
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 يف تعليقٌ ب حللف لااافص

 :قال ادملػ 

إذا قاَل: إذا َحَؾْػُت بَطالقِِؽ فلكِت ضالٌؼ، ثؿ قال: أكِت ضالٌؼ إن ُقْؿقِت: َضَؾَؼقْت يف احلقاِل، ٓ ]

َؼف بُطؾقِع الشؿِس وكحِقه: ٕكف َص  ْرٌط، ٓ َحؾِقٌػ. وإن َحَؾْػقُت بَطالقِقِؽ فلكقِت ضقالٌؼ، أو إن قإن َظؾَّ

ْؿُتؽ فلكِت ضا َتْغِ فثِـَْتاِن، وثالثًا فَثالٌث َكؾَّ ًة أخرى: َضَؾَؼْت واحدًة، وَمرَّ  .  [لٌؼ، وَأظاَده َمرَّ
 

إذا قاَل: إذا َحَؾْػُت بَطالقِقِؽ فلكقِت ضقالٌؼ، ثقؿ ققال: أكقِت ضقالٌؼ إن ُقْؿقِت: َضَؾَؼقْت يف ققلف: )

 (. احلالِ 

 هق تعؾقؼ افطالق بشولء فؾحٌ, أو ادـع, وكحقه.احلؾػ بالطالق: 

ًِ ؾ ًِ ؾلكو ًِ ضووفؼ, ثوؿ ؿوول: إن ؿؿو ًُ بطالؿوِؽ ؾلكو قؼقل ادمفػ: إذا ؿول افزوج: إذا حؾػو

 ضوفؼ.

 : أكف جلؼع ظؾقفو افطالق مبوصورة.فاحلؽؿ

ًِ ضووفؼ, : والعؾة♦ ًِ ؾلكو أكف ؿد ظّؾؼ افطالق بَحؾِِػف, ثؿ حؾػ بووفطالق حوغ ؿوول: إن ؿؿو

 ؾقؿع مو ظّؾؼف بف, ؾقؼع افطالق.

ؼَ ققلف: )  (.  ْرٌط، ٓ َحؾٌِػ قف بُطؾقِع الشؿِس وكحِقه: ٕكف َص ٓ إن َظؾَّ

ًِ ضووفؼ, ؾنكوف ٓ  إذا ظّؾؼ افطالق بشورٍط وٍض: ـؼقفف: إذا ضؾعً افشؿس, أو ؿدم زجلد ؾلك

ًِ ضوفؼ. ًُ بطالؿِؽ ؾلك  جلؼع ظؾقفو ضالق بؼقفف: إذا حؾػ

ؽّؾوػ ٓ جلؼصود بوف أكف مل حيؾػ بطالؿفو, ؾوفتعؾقؼ بشورٍط وض فقس حؾػوًو: ٕن اد: والعؾة♦

 احلٌ, أو ادـع, ؾفق صورٌط, وفقس بحؾػ.
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ًة أخقرى: ققلف: ) ْؿُتقؽ فلكقِت ضقالٌؼ، وَأظقاَده َمقرَّ وإن َحَؾْػُت بَطالقِقِؽ فلكقِت ضقالٌؼ، أو إن َكؾَّ

   (.َضَؾَؼْت واحدةً 

:هوهـو مقرتون 

ًِ ضوفؼ, ثؿ جووء وأظوودإوػ ًُ بطالؿِؽ ؾلك افؽوالم مورة  : إذا ؿول افزوج فزوجتف: إن حؾػ

ًِ ضوفؼ. ًُ ؾلك  أخرى ؾؼول: إن حؾػ

 أكف جلؼع ظؾقف افطالق مرة واحدة: ٕجؾ ا ؿؾي اف وكقي. فاحلؽؿ يف الصقرتغ:

ًِ ضووفؼ, ثوؿ بعود ذفوؽ أظوود ـالموف وؿوول خموضبوًو إجلوهوو: إن الثاكقة : إذا ؿول: إن ـؾؿتِؽ ؾلكو

ًِ ضوفؼ.  ـؾؿتِؽ ؾلك

ًِ ضووفؼ, ثوؿ أظوود ا ؿؾوي, ؾتطؾوؼ: أكف ؿول هلو يف إوػ: إن ح: والعؾة♦ ًُ بطالؿوِؽ ؾلكو ؾػو

 ٕكف حؾػ بطالؿفو.

 ويف اف وكقي ظّؾؼ ضالؿفو بؽالمف هلو, ؾؾام أظود مور ؿد ـؾؿفو, ؾقؼع افطالق.

 ؾنظودتف افؾػظ جلعتُز حؾػًو يف تعؾقؼ ضالؿفو بوحلؾػ, وـالمًو يف تعؾقؼف بؽالمف هلو.

َتْغِ فثِـَْتاِن، وثالققلف: )  (.  ثًا فَثالٌث وَمرَّ

 كػس ادسلفتغ افسوبؼتغ, إذا ـرر افؽالم مرتغ, ؾقؼع افطالق مرتغ.

ًِ ضووفؼ, ؾتؼوع واحودة,  مثالف: ًِ ضوفؼ, ثؿ أظود افؽالم ؾؼول: إن ـؾؿُتِؽ ؾلكو إن ـؾؿتِؽ ؾلك

 ثؿ أظوده ؾتؼع اثـتغ, ثؿ أظوده, ؾتؼع ثالثًو.
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 يف تعليقٌ ب لك م لاااافص

 :قال ادملػ 

قل، أو ] ِؼل، أو قاَل: َتـَحِّ ْؿُتِؽ فلكِت ضالٌؼ، فَتَحؼَّ ْشقُؽتِل: َضُؾَؼقْت، وإن َبقَدْأُتِؽ اإذا قال: إن َكؾَّ

ْؾِقٍس  َْ ةِ يف  ََ ، اْكَحؾَّْت َيؿقـُف، ما مل َيـِْق َظَدَم الَبقدا بؽالٍم فلكِت ضالٌؼ، فؼالْت: إن َبَدْأُتَؽ بف فَعْبِدي ُحر 

 .  [آَخرَ 

ل، أو إذا قاققلف: ) ِؼل، أو قاَل: َتـَحِّ ْؿُتِؽ فلكِت ضالٌؼ، فَتَحؼَّ  (.  ْشُؽتِل: َضُؾَؼْت ال: إن َكؾَّ

ًِ ضوفؼ, ؾتحؼؼل أو ؾوشؽتل, أو تـحل.  إذا ؿول فزوجتف: إن ـؾؿتِؽ ؾلك

 أ و تطؾؼ بذفؽ.فاحلؽؿ: 

أكف ظّؾؼ افطالق بوفؽالم, وؿد حصؾ مـف بعود ذفوؽ ـوالم, وهوق ؿقفوف: تـحول, أو : والعؾة♦

 حتؼؼل, أو اشؽتل. 

 وطوهر هذا أكف ظوٌم, شقاء أراد إؾفومفو, أو جمرد افؽالم.

، اْكَحؾَّْت َيؿقـُفققلف: )  (.  وإن َبَدْأُتِؽ بؽالٍم فلكِت ضالٌؼ، فؼالْت: إن َبَدْأُتَؽ بف فَعْبِدي ُحر 

ًِ ضوفٌؼ, ؾتؽؾؿً افزوجي بلي ـالم, وموـ ذفوؽ فوق  إذا ؿول فزوجتف: إن بدأتِؽ بوفؽالم ؾلك

ؿوفً: إن بدأتَؽ بؽالم ؾعبدي ُحر, أو كحق ذفؽ مـ افؽالم, أو افقؿوغ, ؾونن جلؿقـوف بووفطالق ؿود 

 اكحؾً.

 أ و بدأتف هل بوفؽالم, ؾقجد مو ظّؾؼ افطالق بف.: والعؾة♦

ْؾٍِس آَخرَ ققلف: ) َْ  يف 
ةِ ََ  (.  ما مل َيـِْق َظَدَم الَبدا

م يف جمؾس آخر ؽر هوذا ادجؾوس افوذي موور فق ـون جلـقي بذفؽ افؽالم أكف إن بدأهو بوفؽال

 ؾقف افقؿغ وا دال, ؾنن كقى ذفؽ مل تـحؾ جلؿقـف بؽالم افزوجي يف ذفؽ ادجؾس.

 ؾنذا ابتدأهو بوفؽالم يف جمؾس آخر وؿعً جلؿقـف. :هذا وظذ•
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 يف تعليقٌ ب إلذى لاااافص

 :قال ادملػ 

ِم إذا قال: إن َخَرْجِت بغِر إْذيِن، أو إٓ ] بنْذيِن، أو حتك آَذَن لؽ، أو إن َخَرْجِت إػ  قِر اْلققَحمَّ

ًة بنذكِف، ثؿ َخَرَجْت بغِر إذكِقف، أو َأذَِن  قا ومل َتْعَؾقْؿ، أو َخَرَجقْت  بغِر إذين فلكِت ضالٌؼ، فَخَرَجْت َمرَّ

ٓ ، َم، و َره، أو َظَدَلْت مـف إػ  ِره: َضَؾَؼْت يف الؽؾِّ ْت، أو ققاَل:  َأذِنَ إن  ُتريَد اْلقَحمَّ ََ قَم صقا فققف ُكؾَّ

 .[إٓ بنِْذِن زيٍد فَمَت زيٌد، ثؿ َخَرَجْت 
 

إذا قال: إن َخَرْجِت بغِر إْذيِن، أو إٓ بنْذيِن، أو حتقك آَذَن لقؽ، أو إن َخَرْجقِت إػ  قِر ققلف: )

ِم بغِر إذين فلكِت ضالٌؼ   (.  اْلقَحمَّ

ػوظ, وكحقهو ممو جلراد بف: تعؾقؼ افطالق ظذ خروجفوو بوال إذا ؿول افزوج واحدًا مـ هذه إف

 إذكف إٓ مو اشت ـك مـ احلامم وكحق ذفؽ: ؾن و إذا خرجً وؿع افقؿغ.

ًِ ضوفؼ, ؾخرجً بال إذكف, ؾنن ـون ٕهؾفوو ؾوال  مثالف: ًِ بغر إذين فغر أهؾؽ ؾلك إن خرج

 وهق اخلروج بال إذن.تطؾؼ, وإن ـون فغرهؿ ضؾؼً: فقؿقع مو ظّؾؼ افطالق ظؾقف, 

ًة بنذكِف، ثؿ َخَرَجْت بغِر إذكِفققلف: )  (.  فَخَرَجْت َمرَّ

ًِ ضووفؼ, ثوؿ جووءت واشوتلذكتف, ؾولذن هلوو  ًِ إٓ بنذين ؾلك إذا ؿول هلو مو شبؼ, ِم ؾ: إن خرج

 وخرجً, وبعد ذفؽ خرجً مرة أخرى بغر إذكف, ؾقؼع افطالق. 

 : فقجقد افصػي ادعّؾؼ ظؾقفو.والعؾة♦

 (.  أو َأذَِن  ا ومل َتْعَؾؿْ ققلف: )

فق أكف أذن هلو بعد ذفؽ ومل تعؾؿ هل, ومل جلبؾغفو إذكف هلو, ؾخرجً طوكوًي أكوف مل جلولذن هلوو, ؾنكوف 

 وبقان ذلؽ بلمريـ:جلؼع افطالق: وذفؽ فقجقد افصػي, 

 أن اإلذن إكام جلؽقن إذكًو حقـام جلعؾؿ بف ادلذون فف, ؾال إذن بال ظؾؿ. -1

 ؿصدت بوخلروج خموفػتف وظصوقوكف. وٕ و -2
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َم، و َره، أو َظَدَلْت مـف إػ  ِره: َضَؾَؼْت يف الؽؾِّ ققلف: )  (.  أو َخَرَجْت ُتريَد اْلقَحمَّ

ًِ ضوفؼ, ؾخرجً بغر إذكف, وا فوً  ًِ إػ ؽر احلامم بغر إذين ؾلك فق أكف ؿول هلو: إن خرج

 م فغره ومل نر احلامم, ؾن و تطؾؼ.فؾحامم, ثؿ إػ ؽره, أو أ و ظدفً مـ احلام

وجقد افصػي افتل ظّؾؼ ظؾقفو: ٕ و دوو خرجوً فؾحوامم وؽوره ؾؼود مودق ظؾقفوو  :والعؾة♦

 أ و خرجً فغر احلامم, وبدون إذكف, ؾتحؼؼ ؾقفو إمر.

ْت  َأذِنَ ٓ إن ققلف: ) ََ َم صا  (.فقف ُكؾَّ

ًِ ضوفؼ, ثؿ أظط ًُ فوِؽ بووخلروج إذا ؿول: إن خرجً بغر إذين ؾلك وهو إذكًو ظومًو, ؾؼوول: أذكو

: ؾنكف ٓ حيـٌ بخروجفو بعد ذفؽ. ًِ  متك ص 

وجقد اإلذن مـف هلو بووخلروج بعود تعؾقؼوف افطوالق بووخلروج, ؾقعؿوؾ بودتولخر موـ  :والعؾة♦

 إمرجلـ.

 (.  أو قاَل: إٓ بنِْذِن زيٍد فَمَت زيٌد، ثؿ َخَرَجْت ققلف: )

ًِ إٓ ًِ ضوووفؼ, أو ٓ خترجوول إٓ بوونذن وافوودك, ؾوونن إذا ؿووول هلووو: إن خرجوو  بوونذِن زجلووٍد ؾلكوو

ًِ ضوفؼ. ًِ بغر إذكف ؾلك  خرج

 ثؿ موت زجلد, أو وافدهو ؾخرجً بعد مقتف, ؾال حـٌ ظؾقف.

: أن ادقً ٓ إذن فف, وؿد ظّؾؼ ظذ إذكف حقٌ ـون فف إذن, ؾقبؼك إمر يف حؼفو ظوذ والعؾة♦

 إمؾ, وهق اإلذن بوخلروج.
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 يف تعليقٌ ب ملشايئة لاااافص

 :قال ادملػ 

، ولقق تراخقك، فقنْن ] ََ  مل َتْطُؾقْؼ حتقك َتشقا
ِِ َؼف بَِؿشققئتِفا بقق )إْن(، أو  ِرهقا مقـ احلقرو إذا َظؾَّ

ََ أبققِك، أو زيقٌد مل َيَؼقْع حتقك  : مل َتْطُؾقْؼ، وإن ققاَل: إن ِصقْئِت وصقا ََ قالْت: قد ِصْئُت إن ِصقْئَت. فَشقا

ا معاً  ََ ََ اهللُ: َوَقَعقا، وإن َدَخْؾقِت القداَر َيشا ََ أحُدمها فال، وأكِت ضقالٌؼ، وَظْبقِدي ُحقر  إن صقا ، وإن صا

ََ اهللُ َضُؾَؼْت إن َدَخَؾْت، وأكِت ضالٌؼ لِرَضا زيقٍد أو َمشققئتِف َضُؾَؼقْت يف احلقاِل، فقنْن  فلكِت ضالٌؼ إن صا

إن َرأيِت ا الَل، فنْن َكَقى ُرؤيَتفا: مل َتْطُؾقْؼ حتقك َتقراُه،  رَط ُقبَِؾ ُحْؽًم، وأكِت ضالٌؼ ققاَل: َأَرْدُت الش

 .[أو َضَؾَؼْت بعَد الُغروِب بُرؤيِة  ِرها
 

َؼف بَِؿشقئتِفا بق )إنْ ققلف: ) ، ولق تراخكإذا َظؾَّ ََ  مل َتْطُؾْؼ حتك َتشا
ِِ    (.(، أو  ِرها مـ احلرو

, أو إذا ظّؾؼ افرجؾ ضالؿف فزوجتف بؿشوق تفو, ـلن جلؼقل ًِ , أو إذا صو  ًِ : أكً ضووفؼ إن صو 

. ًِ , أو حقٌ ص  ًِ  متك ص 

.فاحلؽؿ♦ ًُ  : أ و تطؾؼ إذا صوءت ضالؿفو, وذفؽ بلن تؾػظ بف بؾسو و ؾتؼقل: ؿد ص 

 وٓ جلؽػل أن تـقي ذفؽ بؼؾبفو.

 ٕن مو يف افؼؾى ٓ جُلعؾؿ حتك جُلعزي ظـف افؾسون.وذلؽ: 

 معّؾؼ بوفؾسون دون افؼؾى. فاحلؽؿ

: مل َتْطُؾْؼ : )ققلف ََ  (.  فنْن قالْت: قد ِصْئُت إن ِصْئَت. فَشا

, ؾفـوو ٓ جلؼوع  -ـوام شوبؼ-إذا ظّؾؼ افطوالق بؿشووق تفو  ًَ ًُ افطوالق إن صو  ؾؼوفوً: ؿود صو 

 افطالق هبذا افؾػظ. 

 أ و ظّؾؼً افطالق بؿشوق تف, وهق مل تصدر مـف مشوق ي بوفطالق. :والعؾة♦
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ََ أحُدمها فالوإن قاَل: إن ِصْئِت وققلف: ) ا معًا، وإن صا ََ ََ أبقِك، أو زيٌد مل َيَؼْع حتك َيشا  (.  صا

إذا ظّؾؼ افطالق بؿشوق ي اثـغ, ـام فق ظّؾؼف بؿشوق تفو, ومشوق ي أبقفوو, ؾشووءت هول, ومل جلشول 

 أبقهو ؾال جلؼع افطالق.

 : ظدم وجقد افصػي افتل ظّؾؼ ظؾقفو افطالق.والعؾة♦

 وأخر ظذ افساخل ؾقصح, وجلؼع افطالق.ؾنن صوء أحد و ظذ افػقر, 

: دو ؿول تؾؽ افعبورة صوءت افزوجي أن جلطؾؼفو, ثؿ بعد ذفؽ صووء أبقهوو ؾقؼوع افطوالق: مثالف

 وذفؽ فقؿقع افصػي افتل ظؾؼ ظؾقفو وهل مشوق ي آثـغ. 

ََ اهللُ: َوَقَعاققلف: )  (.  وأكِت ضالٌؼ، وَظْبِدي ُحر  إن صا

 إن صوء ات, أو فعبده: أكً حّر إن صوء ات. إذا ؿول فزوجتف: ضوفؼ

 أكف جلؼع افطالق, وافعتؼ. فاحلؽؿ:

أن افتعؾقووؼ بودشوووق ي ٓ شووبقؾ إػ ظؾؿووف, ؾقعتووز ٓؽقووًو ٓ اظتبووور فووف, ؾؽووؾ صووورط : والعؾققة♦

 مغقى ٓ جلدرك جلؼع افطالق ادعّؾؼ بف.

ََ اهللُ َضُؾؼَ ققلف: )  (.ْت إن َدَخَؾْت وإن َدَخْؾِت الداَر فلكِت ضالٌؼ إن صا

ًِ ضوفؼ إن صوء ات, ثؿ دخؾً افدار,  ًِ افدار ؾلك    فؾف حالتان:إذا ؿول فزوجتف: إن دخؾ

إن ـوكً ادشوق ي دو شبؼ موـ إجلؼووع افطوالق, أو فؾتعؾقوؼ ظوذ مشووق ي ات, ؾفوق ـودسولفي  -1

 افسوبؼي, ؾقؼع افطالق إذا دخؾً.

ٓ أذهى, ؾفـوو  -إن صوء ات-جلعـل: ـؼقفف: وات  إن ـوكً ادشوق ي فؾػعؾ ادحؾق  ظؾقف -2

 ٓ تطؾؼ إن دخؾً: ٕكف ظّؾؼ حؾػف بودشق ي, ومو ظؾؼ مـ إجلامن بودشق ي ٓ جلؼع.

أن ـؾ جلؿغ ظّؾؼً بؿشوق ي ات ؾوال حـوٌ ؾقفوو, بدٓفوي حودجلٌ ظبود ات بوـ ظؿور : والعؾة♦

ـْ َحَؾَػ َظَذ َيِؿٍغ، َفَؼاَل: إِ »مرؾقظًو:   ََ اهللُ َفَؼِد اْشَتْثـَك، َفاَل ِحـَْث َظَؾْقفِ َم  .  (1)«ْن َصا

                                 
, (4751(, وافـسوئل يف افؽزى )2156وابـ موجف ), (1611وافسمذي )(, 3261أخرجف أبق داود ) (1)

 .(2571)ومححف إفبوين يف اإلرواء 
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 (.  وأكِت ضالٌؼ لِرَضا زيٍد أو َمشقئتِف َضُؾَؼْت يف احلالِ ققلف: )

إذا ؿول هذا افؾػظ: أكً ضوفؼ فرووك زجلد, أو دشوق ي زجلد, ؾن و تطؾؼ مبوصورة بؿجرد تؾػظوف 

 بذفؽ.

ًِ ضوفؼ: فؽقن ز :والعؾة♦ جلد روول بطالؿِؽ, أو فؽقكف صوء ضالؿِؽ, ؾفول ـوام أن معـوه: أك

ًَ حّر فقجوف ات: ؾووفالم هـوو ُؿِصود هبوو افتعؾقوؾ, ؾقؼوع  ًِ ضوفؼ: ٕجؾ رووك ات, أو أك فق ؿول: أك

 افطالق معفو مبوصورة.

 (.  رَط ُقبَِؾ ُحْؽمً قفنْن قاَل: َأَرْدُت الشققلف: )

و دشووق تف, افشوورط أي: أن أظّؾوؼ افطوالق إن ؿول افزوج: أردت بؼقيل: ضوفؼ فرووك زجلود, أ

 ظذ مشوق ي زجلد, أو ظذ رووه, ؾنذا روول زجلد, أو صوء وؿع افطالق, وهذا مو أردتف.

 .  -أي: يف افظوهر- : أكـو كؼبؾ مـف ذفؽ حؽامً فاحلؽؿ

 افؾػظ حيتؿؾ ذفؽ, وحقـفو ؾال تطؾؼ حتك جلرووك زجلد, أو جلشوء أن: والعؾة♦

َرأيقِت ا قالَل، فقنْن َكقَقى ُرؤيَتفقا: مل َتْطُؾقْؼ حتقك َتقراُه، أو َضَؾَؼقْت بعقَد  وأكِت ضالٌؼ إنققلف: )

 (.  الُغروِب بُرؤيِة  ِرها

إذا ؿول فزوجتف: أكً ضوفؼ إذا رأجلً اهلالل, ؾنن هذه افؾػظي حتتؿؾ أمورجلـ, وفوذا كؼوقل فوف: 

 ما هل كقتؽ؟

 إٓ إذا رأتف.ؾنن ؿول: أردت أ و إذا رأت هل اهلالل بعقـفو: ؾال تطؾؼ 

وإن ؿول: أردت أ و تطؾؼ بخروج اهلالل, وؽوروب افشوؿس, وفوق مل توره هول, ؾن وو تطؾوؼ 

 بعد افغروب, وخروج اهلالل يف افسامء.
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 يف مص ئل متفرقة لاااافص

 :قال ادملػ 

ُرُج مـفا فَلْدَخَؾ، أو َأخقرَج بعقَض َجَسقِده،] أو َدَخقَؾ ضقاَق  وإن َحَؾَػ ٓ َيدُخُؾ دارًا، أو ٓ َفْ

َِ فَشققالباِب، أو ٓ َيْؾَبُس َثْقبًا مـ َ ْزِ ا، فَؾبَِس ثقبًا فقف مـف، أو ٓ َيش ََ هذا اإلكقا ِرَب بعَضقف: قَرُب ما

َِ ظؾقف كاشقًا أو جاهاًل: َحـَِث يف َضالٍق وِظتقاٍق فؼقْط، وإن َفَعقَؾ بعَضقف مل  مل حَيْـَْث. وإن َفَعَؾ ادحؾق

فحَيْـَْث إٓ أن يَ   .  [ـِْقَيُف، وإن َحَؾَػ لَقْػَعَؾـَُّف مل َيَزَّ إٓ بِػْعؾِف كؾِّ

 ذـر ادمفػ يف هذا افػصؾ مجؾي مـ ادسوئؾ ادتػرؿي ادتعؾؼي بوحلؾػ بوفطالق.

ُرُج مـفا فَلْدَخَؾ، أو َأخقرَج بعقَض َجَسقِده، أو َدَخقَؾ ققلف: ) وإن َحَؾَػ ٓ َيدُخُؾ دارًا، أو ٓ َفْ

َِ فَشققأو ٓ َيْؾَبُس َثْقبًا مـ َ ْزِ ا، فَؾبَِس ثقبًا فقف مـقف، أو ٓ َيشق ضاَق الباِب، ََ هقذا اإلكقا ِرَب قَرُب مقا

 (.  بعَضف: مل حَيْـَْث 

فق أكف حؾػ وؿول: وات ٓ أدخؾ دار زجلد, أو ٓ أخرج مـفو, ثؿ إكف َأدخؾ, أو َأخورج بعوض 

 جسده, ؾنكف ٓ حيـٌ.

, وـذا فق وؿػ بطوق افبووب -وهق افدخقل, أو اخلروج-ؾقف أكف مل جلؼع ادحؾق  ظ: والعؾة♦

 .بجؿؾتف جلدخؾف مل ٕكف :-جوكبقف: أي-

ُؾ الـَّبِلَّ ^ َوِهَل َحائٌِض، َوُهَق ُمْعَتؽِقٌػ » :حدجلٌ ظوئشي  :هذا ويميد♦ َا َكاَكْت ُتَرجِّ َأَنَّ

ا َرْأَشفُ  ا ُيـَاِوُ َ  .(1)«يِف ادَْسِجِد، َوِهَل يِف ُحْجَرهِتَ

 امتـع مـف, أكف ٓ جلعتز خموفػًو: ـوام ؾعؾوً ؾ
ٍ
دل ظذ أن اإلكسون إذا أخرج بعض جسده فشولء

 بنخراج رأشف وهق معتؽػ. ^ظوئشي بندخول جلدهو يف ادسجد وهل حوئض, وـام ؾعؾ افـبل 

                                 
 (.297(, ومسؾؿ )296أخرجف افبخوري ) (1)
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 (.  أو ٓ َيْؾَبُس َثْقبًا مـ َ ْزِ ا، فَؾبَِس ثقبًا فقف مـفققلف: )

ًُ ثقبًو م ًِ ضوفؼ, ثؿ فبس ثقبًو ؾقف مـ ؽزهلو, وؾقوف بعوض ؽوزل فق ؿول: إن فبس ـ ؽزفؽ ؾلك

 ؽرهو.

 : أكف ٓ حيـٌ, وٓ جلؼع افطالق.فاحلؽؿ

: أكف مل جلؾبس ثقبًو ـؾف مـ ؽزهلو, بؾ ؾقف صولء مـ ؽزهلو, ودفقؾف مو تؼدم, مـ حودجلٌ والعؾة♦

 ظوئشي, ؾلؾود أن افبعض هـو مل جلعومؾ معومؾي افؽّؾ.

َِ فَش قأو ٓ َيشققلف: ) ََ هذا اإلكا  (.  ِرَب بعَضف: مل حَيْـَْث قَرُب ما

 ـذفؽ: فق حؾػ ٓ أصورب موء هذا اإلكوء, ؾشورب بعضف, ؾنكف ٓ حيـٌ.

 : أكف صورب بعضف ٓ ـؾف, وإمر معؾؼ بشورب مو يف اإلكوء ـؾف.والعؾة

َِ ظؾقف كاشقًا أو جاهاًل: َحـَِث يف َضالٍق وِظتاٍق ققلف: )  (.  فؼطْ  وإن َفَعَؾ ادحؾق

: إذا حؾػ ظذ أمٍر أكف إذا ؾعؾف ؾعؾقف ـذا وـذا, ثؿ ؾعؾف كوشوقًو أو جوهاًل, ؾنكوف صقرة ادسللة

 ٓ حيـٌ بػعؾف جوهاًل, أو كوشوقًو. 

 : افعؿقموت يف ظدم ادماخذة بو فؾ, وافـسوقون. والدلقؾ♦

ًُ ـوذا ؾزوج تول ضووفؼ, ثوؿ فؽـ إن ـون ؿد حؾػ ظذ ضالق أو ظتووق ـوام فوق ؿوول: إن ؾعؾو

 ؾعؾف كوشقًو أو جوهاًل ؾنن افطالق جلؼع.

 وافـسوووقون, افعؿوود ؾووقفام ؾوشووتقى, خمؾووقق حووؼ -وافعتوووق افطووالق,: أي-أ ووام : والعؾققة♦

 .(1)ـوإلتال  واخلطل:

 (.  وإن َفَعَؾ بعَضف مل حَيْـَْث إٓ أن َيـِْقَيفُ ققلف: )

 ػعؾ بعضف.إذا حؾػ ظذ صولء ؾال حيـٌ إٓ بػعؾف ـؾف, وٓ حيـٌ ب

                                 
 افؼقل اف وين: أكف ٓ جلؼع افطالق, وافعتوق ـذفؽ, واختوره: افع قؿغ. (1)
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وات ٓ أصورب موء هذا افؽلس, ؾشورب بعضف, ؾال حيـٌ, إٓ إن ـوون جلـوقي أكوف  مثال ذلؽ:

 ٓ جلشورب, وٓ بعضف, ؾنكف حيـٌ حقـفو.

أو ـوكً ؿرجلـي تدل ظذ أكف أراد جمرد افشورب, وفق بعضف, ـؼقفوف: وات ٓ أصوورب مووء هوذا 

 افـفر, ؾشورب بعضف, ؾقحـٌ. 

 حقؾ ُصوربف ـؾف, وافؼرجلـُي تدل ظذ أكف جلرجلد جمرد افشورب مـ افـفر.أكف جلست: والعؾة♦

 (.وإن َحَؾَػ لَقْػَعَؾـَُّف مل َيَزَّ إٓ بِػْعؾِف كؾِّفققلف: )

ًِ ضوفؼ, ؾال جلزأ حتك جللـؾفوو  فق ؿول افزوج: وات ٔـؾـ هذه اخلبزة, أو إن مل آـؾ اخلبزة ؾلك

 ـؾفو. 

 كف جلراد هبو ؾعؾ ا ؿقع, وفقس افبعض.: أن طوهر هذه افقؿغ أوالعؾة♦
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 :قال ادملػ 

َل َيؿقـَف كَػَعف إٓ أن َيؽقَن طادقًا، فقنن ] ومعـاه: أن ُيريَد بَؾْػظِف ما ُفالُِػ طاِهَره. إذا َحَؾَػ وَتَلوَّ

َػُف طامِلٌ: ما لزيٍد ظـَدك ص ، ولف ظـَده َوديعقٌة بِ قَحؾَّ ٌَ َؿؽقاٍن َفـَقَقى  قَره، أو بقم القذي، أو َحَؾقَػ: مقا ل

َرْقِت مـقل صققئًا، فخاَكْتقف يف َوديعتقف، ومل قزيٌد هفـا، وَكَقى  قَر َمؽاكِقف، أو َحَؾقَػ ظقذ امرأتِقف: ٓ َشق

 .  [َيـِْقها: مل حَيْـَْث يف الؽؾِّ 

 أن حيؾػ بوفطالق, أو ؽره, أو حيؾػ جلؿقـًو بوت. ادراد هبذا الباب:

 وهذا افبوب جلبغ مو جيقز, ومو ٓ جيقز يف افتلوجلؾ.

 (.  ومعـاه: أن ُيريَد بَؾْػظِف ما ُفالُِػ طاِهَرهققلف: )

 معـك افتلوجلؾ يف احلؾػ: أن جلتؾػظ بشولء, وجلـقي ؽر مو جلتبودر مـ معـك.

 امرأيت ضوفؼ, وكقى أ و ضوفٌؼ ِمـ وثوق. مثالف:

 تف, وظامتف, وكحقهـ.كسوئل ضقافٌؼ, وكقى هبـ بـو مثال آخر:

َل َيؿقـَف كَػَعفققلف: )  (.  إذا َحَؾَػ وَتَلوَّ

 ٓ فؾق مـ حآت ثالث: -مـ حقٌ افقؿقع, وظدمف-افتلوجلؾ يف افقؿغ 

: ؾنكووف جلـػعووف هووذا -ومل جلؽووـ طودووًو, وٓ مظؾقمووًو, وتوولول يف جلؿقـووف-إذا حؾووػ اإلكسووون  -1

 افتلول.

ـِ اْفَؽِذِب  إِنَّ : »وجلشفد فف ؿقل ظؿران بـ حصوغ   .(1)«يِف اْفوَؿَعوِرجلِض دََـُْدوَحًي َظ

                                 
(, محقح مقؿقؾًو, ويف رؾعف وعػ, 18/156(, وافطزاين يف افؽبر )857وري يف إدب ادػرد )أخرجف افبخ (1)

 .(: افصحقح أكف مقؿق 15/336) ىوؿول افبقفؼل يف افؽز
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 (.  إٓ أن َيؽقَن طاداً ققلف: )

أن جلؽقن ادتلول طودًو: ؾوفظومل ٓ جلـػعف تلوفوف: ـوام فوق اشوتحؾػف احلووـؿ ظوذ حوؼ ظـوده,  -2

إكوام  وات مو فف ظـدي صولء, وهق جلؼصود: موفوف صوولء ظـودي يف بقتول, فؼال مثاًل:ؾتلول يف حؾػف, 

 حؼف ظـده يف دـوكف م اًل: ؾال جلـػعف هذا افتلول.

ُقَؽ َظَؾْققِف َصقاِحُبَؽ » مرؾقظًو: حدجلٌ أيب هرجلرة  :والدلقؾ♦ , ويف «َيِؿقـَُؽ َظَذ َمقا ُيَصقدِّ

 .(1)«ْسَتْحؾِِػ اْلقؿُ اْلَقِؿُغ َظَذ كِقَِّة »فػظ: 

َػُف طامِلٌ: ما لزيٍد ظـَدك صققلف: ) ، ولف ظقفنن َحؾَّ ٌَ  (.  ـَده َوديعٌة بَِؿؽاٍن َفـََقى  َرهل

, -وهوق جلعور  أكوف طوومل-وؿول فف: احؾػ مو فزجلد ظـدك صولء  وً إذا ـون افذي حّؾػف طود -3

 ؾؾق أخز هبذا افذي ظـده فربام أخذه, أو آذاه, أو آذى زجلدًا وكحق ذفؽ, ؾؾف أن حيؾػ وجلتلول.

هذا ادؽون, أو افبقً, أو افبؾد, وهوق ؽور جلـقي بحؾػف أكف مو فزجلٍد ظـدي صولٌء يف  وذلؽ بلن

 مؽو و.

أو جللتقف طومل وجلؼقل فف: ضؾيؼ زوجتؽ وإٓ ؿتؾتوؽ, ؾتولول يف ضالؿفوو, ؾنكوف جلـػعوف ذفوؽ وٓ 

 جلؼع افطالق.

 (.  أو بم الذيققلف: )

 "موو"هذه ضرجلؼي أخرى فؾتلول: وذفؽ بلن جلؼقل م اًل: وات مو فزجلد ظـدي ودجلعوٌي وجلـوقي بوو

ادقموقفي افتول بؿعـوك افوذي, ؾؽلكوف ؿوول: وات افوذي ظـودي  "موو"هرهو افـػل, جلـقي هبو افتل طو

 فزجلد ودجلعي, ؾقجقز, وٓ حيـٌ.

 (.  أو َحَؾَػ: ما زيٌد هفـا، وَكَقى  َر َمؽاكِفققلف: )

فق ؿول افزوج: امرأيت ضوفؼ مو زجلٌد هو هـو, ؾعّؾؼ افطالق بؽقن زجلد هـو, وـون زجلوٌد مظؾقموًو, 

افزوج أن جلـؼذه, ؾتلول يف افقؿغ, وأصور م اًل إػ ؽرؾي وؿول: مو زجلد هـوو بؿعـوك: يف افغرؾوي  ؾلراد

 وكحق ذفؽ, مل جلؼع افطالق.

                                 
 .(1653أخرجفام مسؾؿ ) (1)
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وذي,  :هذا ومـ• مو ؾعؾف اإلموم مفـل بـ حيقك افشوومل حوغ جووء رجوؾ طووملٌ جلسولل ظوـ ادَورُّ

وذي هو هـو, ومو جلصـع ادّرو-وأصور إػ جلده-ؾؼول   .(1)ذي هوهـو, وهق ظـده خمتبئ: فقس ادرُّ

َرْقِت مـقل صققئًا، فخاَكْتقف يف َوديعتقف، ومل َيـِْقهقا: مل حَيْـَقْث يف قأو َحَؾَػ ظذ امرأتِف: ٓ َش ققلف: )

 (.  الؽؾِّ 

ًِ ضووفؼ, ؾؾوؿ تسوورق مـوف, فؽـفوو خوكتوف يف  ًِ مـل صووق ًو ؾلكو إذا حؾػ ظذ امرأتف: إن شورؿ

 .خلقوكي ؾقفو, حقـام حؾػ ظذ افسورؿي, ؾال حيـٌودجلعي, وهق مل جلـِق افقدجلعي, وا

 أن اخلقوكي فقسً شورؿي, وهق ؿد حؾػ ظذ افسورؿي. : والعؾة♦

 

                                 
 (.11/319( شر أظالم افـبالء فؾذهبل )352مـوؿى اإلموم أمحد ٓبـ ا قزي )ص:  (1)



 

 
 زاد املصتقهع  التعليق املقهع على

 
122 

 :قال ادملػ 

لققف، فققنذا قققاَل  ْرضِف مل َيْؾَزْمققف، وإن َصققؽَّ يف َظققَددِه فَطْؾَؼققٌة، وُتَبققاُح قَمققـ َصققؽَّ يف َضققالٍق، أو َصقق]

َؼ إحقدامها، بائـقًا وُأْكِسقَقفا، وإن ٓمرأ ُة، وإٓ َمـ ُقِرَظت: كَؿـ َضؾَّ َتْقف: إحداكم ضالٌِؼ َضَؾَؼِت اْلقَؿـِْقيَّ

َ أنَّ  ْج، أو َتُؽقـ الُؼرظقُة بحقاكٍِؿ. وإن ققاَل: إن اْلقؿُ َتَبغَّ ْت إلققف، مقا مل َتَتقَزوَّ َؼَة  ُر التقل ُقِرَظقْت ُردَّ َطؾَّ

ًا فُػالكقُة ضقالٌؼ، وإن كقان  امقًا فُػالكقُة، وُجِفقَؾ: مل َتْطُؾَؼقا، وإن ققاَل لزوجتِقف، كان هذا الطائُر ُ راب

مل ُيْؼَبقْؾ أرْدُت إجـبِقَّقَة،  :وإن ققاَل  ،َضَؾَؼقت امرأُتقف :ضقالٌِؼ  وَأجـبِقٍَّة اْشُؿفم هـقُد: إحقداكم، أو هـقُد 

ـْ َطـََّفا زوجَتف: أكِت  َ
ِ   [ضالٌؼ: َضُؾَؼت الزوجُة، وكذا َظْؽُسفا ُحْؽًم إٓ بَؼريـٍة، وإن قاَل د

 ود افقؼغ. الشؽ لغة:

 افسدد بغ أمرجلـ ٓ مرجح ٕحد و ظذ أخر. اصطالحًا:

 واظؾؿ أن الشؽ يف الطالق ظذ أربع صقر:•

 صٌؽ يف صورضف. -2صٌؽ يف وجقد فػظف.  -1

 صٌؽ يف ظغ ادطؾَّؼي. -4صٌؽ يف ظدده.  -3

 (.  ْرضِف مل َيْؾَزْمفقالٍق، أو َص َمـ َصؽَّ يف ضَ ققلف: )

 إذا وقع الشؽ يف إحدى صقرتغ فنكف ٓ يؾتػت إلقف:

 إذا صؽ يف وجقد افطالق, بلن صؽ هؾ: ضؾؼ, أو ٓ؟. -1

ًِ ضووفؼ,  -2 ًِ موـ افبقوً ؾلكو إذا صؽ يف وجقد صورط افطوالق, بولن ؿوول مو اًل: إن خرجو

 وصؽ هؾ: خرجت أم ٓ؟

 و افصقرتغ.ت ـؾأكف ٓ جلؾزمف صولء يف فاحلؽؿ:

أن إمؾ ظدم وؿقع افطالق, وافقؼغ ٓ جلزول بوفشؽ, ؾقبؼك ظذ إموؾ: وهوق  :والعؾة♦

 بؼوء افزوجقي.
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 (.  وإن َصؽَّ يف َظَددِه فَطْؾَؼةٌ ققلف: )

 إذا تقؼـ أكف ضؾؼ, فؽـف صؽ يف ظدد افطؾؼوت, هؾ ضؾؼ واحدة, أو اثـتغ, أو ثالثًو.

 ي واحدة.: أكـو كحؽؿ ظؾقف بطؾؼفاحلؽؿ

أكف تقؼـ أكف ضؾؼ وصؽ يف افعدد, وافقؼغ هق إؿوؾ, ؾفوق ؿود توقؼـ ضؾؼوي واحودة : والعؾة♦

 ؾقماخذ هبو, ومو صؽ ؾقف ٓ جلؾتػً إفقف.

 (.  لف وُتَباُح ققلف: )

 أي: ادشؽقك يف ظدد ضالؿفو تبوح فزوجفو.

 وذفؽ ٕن إمؾ ظدم افتحرجلؿ, وؿد حؽؿـو بل و ضؾؼي واحدة.

ةُ  فنذاققلف: )  (.  قاَل ٓمرأَتْقف: إحداكم ضالٌِؼ َضَؾَؼِت اْلقَؿـِْقيَّ

 فال فؾق مـ حالتغ:إذا ؿول افزوج فزوجتقف: )إحداـام ضوفؼ(, 

 , ؾفق ـام فق ظقـفو بؾػظف.بـقتفؾتطؾؼ ادـقجلي: ٕكف ظقـفو  أن يـقي بف إحدامها: -أ

 (.  وإٓ َمـ ُقِرَظتققلف: )

 ؾنكف جيري افؼرظي بقـفام. ة معقـة مـفم:أن ٓ يـقي هبذا الؾػظ واحد -ب

 أكف ٓ شبقؾ دعرؾي ادطؾؼي مـفام ظقـًو, وافؼرظي ضرجلؼ افتؿققز ظـد آصتبوه.: والعؾة♦

َؼ إحدامها، بائـًا وُأْكِسَقفاققلف: )  (.  كَؿـ َضؾَّ

و فق أن افزوج ضؾؼ إحدى زوجتقف ضالؿًو بوئـًو, إمو بووف الث, أو ـوون فدجلوف زوجتوون: إحودا 

مطؾؼي ضؾؼتغ ؿبؾ ذفؽ, ثؿ ضؾؼ ضؾؼي واحدة, وٓ جلدري هؾ: هق ضؾؼ مـ ظؾقفوو ضؾؼتوون ؾَتبِوغ 

 مـف, أو ضؾؼ إخرى.

 : أكف جيري افؼرظي بقـفام. فالعؿؾ

 أكف ٓ شبقؾ دعرؾي ادطؾؼي مـفام إٓ بذفؽ.: والعؾة♦
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َ أنَّ ققلققف: ) َؼَة  ققُر التققل ُقِرَظققْت رُ اْلقققؿُ وإن َتَبققغَّ ْج، أو َتُؽققـ الُؼرظققُة َطؾَّ ْت إلقققف، مققا مل َتَتققَزوَّ دَّ

 (.  بحاكِؿٍ 

إذا تبغ فؾزوج بعد إجراء افؼرظوي أي افوزوجتغ ـوون ؿود ضؾوؼ, إموو بتوذـره, أو بغور ذفوؽ, 

 وتبّغ أن افتل ضؾؼفو هل ؽر مـ وؿعً ظؾقفو افؼرظي.

 : يف حالتغإٓ: أ و ُتَردُّ ظؾقف زوجتف إوػ افتل وؿعً ظؾقفو افؼرظي, فاحلؽؿ

 ؾنذا تزوجً ؾال ترد ظؾقف: ٕكف ٓ جُلؼبؾ ؿقفف يف إبطول حؼ ؽره. إذا تزوجت: -1

 إذا ـوكً افؼرظي مـ احلوـؿ: ؾؾقس فف ردهو. -2

 ؿرظي احلوـؿ ُحؽٌؿ, ؾال جلرؾعف افزوج. وذلؽ ٕن

الكقُة، وُجِفقَؾ: مل وإن قاَل: إن كان هذا الطقائُر ُ رابقًا فُػالكقُة ضقالٌؼ، وإن كقان  امقًا فػُ ققلف: )

 (.  َتْطُؾَؼا

ًِ ضووفؼ, وإن ـوون محوموي ؾزوجتول  فق مّر ضوئر ؾؼول فزوجتف: إن ـون هوذا افطووئر ؽرابوًو ؾلكو

 و افزوجتغ.تإخرى ضوفؼ, ثؿ ابتعد افطوئر ومل جُلعر  مو هق, ؾنكف ٓ جلؼع ضالق ظذ ـؾ

وح بوووٍق بقؼووغ, وافطووالق أن افطوووئر ؿوود ٓ جلؽووقن ؽرابووًو, وٓ محومووًو, وٕن افـؽوو: والعؾققة♦

 مشؽقك ؾقف.

 (.  َضَؾَؼت امرأُتف :ضالٌِؼ  وإن قاَل لزوجتِف، وَأجـبِقٍَّة اْشُؿفم هـُد: إحداكم، أو هـُد ققلف: )

إذا ـون ظـده امرأتون: إحدا و زوجتوف, وإخورى أجـبقوي ظـوف, ؾؼوول: إحوداـام ضووفؼ, ؾنكوف 

 جلـصور  فزوجتف, وتطؾؼ دون إخرى.

و وو اشوؿفام هـود: ؾؼوول تـده امرأتون: إحودا و: زوجتوف, وإخورى: أجـبقوي وـؾوإذا ـون ظ

 هـد ضوفؼ, ؾقـصور  هذا افؽالم فزوجتف, وتطؾؼ, دون إخرى.

 أكف ٓ جلؿؾؽ ضالق ؽرهو, ؾفل وؾ ضالؿف, أمو ؽرهو ؾؾقسً واًل فطالؿف.: والعؾة ♦
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 (.  ُحْؽًم إٓ بَؼريـةٍ  مل ُيْؼَبْؾ أرْدُت إجـبِقََّة،  :وإن قاَل )ققلف: 

إذا ؿول: أردت بؼقيل: هـٌد, أو إحداـام: إجـبقي, ٓ زوجتل, ؾنكوف ٓ جلؼبوؾ مـوف هوذا افؽوالم 

 حؽاًم.

ؾنذا تراؾعو فؾحوـؿ ؾقحؽؿ بطالق زوجتوف: ٕن موو ادظووه افوزوج موـ ـقكوف أراد : هذا وظذ•

  وؾف وهل افزوجي.إجـبقي خال  افظوهر, ؾوفظوهر أن افطالق ٓ جلـصور  إٓ إػ

فؽـ فق ـون هـوك ؿرجلـي تدل ظذ أكف ؿصد إجـبقوي: ـوام فوق أراد بتؾػظوف بووفطالق افوتخؾص 

 مـ طوملٍ, ؾنن ؿقفف جلؼبؾ: ظؿاًل بوفؼرجلـي.

ـْ َطـََّفا زوجَتف: أكِت ضالٌؼ: َضُؾَؼت الزوجُة، وكذا َظْؽُسفاققلف: ) َ
ِ  (.  وإن قاَل د

:ذـر هـو مقرتغ 

ًِ ضوفؼ, وهق جلظـفو زوجتف, ؾبوكً أجـبقًي, ؾن و تطؾؼ زوجتف. إذا إوػ:  ؿول ٓمرأٍة: أك

 افعزة بام يف ؿصده, وهق ؿد ؿصد تطؾقؼ زوجتف. أن: والعؾة♦

 ظؽسفو إذا ؿول ٓمرأة: أكً ضوفؼ, وهق جلظـفو أجـبقي ؾبوكً زوجتف, ؾتطؾؼ زوجتف. :ةالثاكق

 ظؾؿفو زوجتف, وٓ أثر فظـفو أجـبقي. أكف واجففو بصورجلح افطالق, ـام فق: والعؾة♦
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 :قال ادملػ

َؼ ] َزوجًة َمدخقًٓ هبا، أو خَمُْؾّقًا هبا، ُدوَن ما َلقف مقـ الَعقددِ: فؾقف َرْجَعُتفقا  -بال ِظَقضٍ -َمـ َضؾَّ

هِتا، ولق َكِرَهْت، بؾػِظ: راجْعُت امرأِِت وكحقِقه، ٓ َكَؽْحُتفقا وكحق ُـّ اإلصقفاُد، وهقل يف ِظدَّ ِقه. وُيَسق

جعقُة أيضقًا بَقْضئِفقا. وٓ َتِصقحُّ  ُصقُؾ الرَّ زوجٌة،  ا وظؾقفا ُحْؽُؿ الزوجقاِت، لؽقـ ٓ َقْسقَؿ  قا، وََتْ

َؼًة بش هُتا َقْبقَؾ  -ومل َتْغَتِسْؾ -رٍط، فنذا َضَفَرْت مـ احلقضِة الثالثِة قُمَعؾَّ فؾف َرْجَعُتفقا، وإن اكؼضقت ِظقدَّ

َج مل َيْؿؾِقْؽ َرْجَعتِفا  َؼ دوَن مقا َيْؿؾِقُؽ، ثقؿ راَجقَع، أو َتقَزوَّ باَكْت، وَحُرَمْت قبَؾ َظْؼٍد جديٍد. وَمـ َضؾَّ

َّا َبِؼَل، َوضَِئفا َزوٌج  ُره، أو ٓ  .[أكثَر ِم

 بػتح افراء, وـسورهو, وافػتح أؾصح.  الرجعة:

 .(1)ادَّرُة, مـ افرجقع لغة:

 إػ مو ـوكً ظؾقف ؿبؾ افطالق بغر ظؼد.إظودة مطؾؼي ؽر بوئـ  رظًا:قص

 الرجعة مشقروظة بالؽتاب، والسـة، واإلمجاع:♦

 .(2)(ک ک ک) ؿقفف: مـ الؽتاب: -1

اِجْعَفا...»: يف حدجلٌ ابـ ظؿر ؿقفف  مـ السـة: -2  .(3)«ُمْرُه َفْؾُرَ

 الث, وافعبود دون ؾؼول ابـ ادـذر: أمجع أهؾ افعؾؿ أن احلّر إذا ضّؾؼ دون اف ما اإلمجاع:أ -3

 اثـتغ, أن هلام افرجعي يف افعدة.

                                 
َجْؾَسْي..., وَ  "َؾْعَؾيٌ "و«: اخلالمي»يف ؿول ابـ موفؽ  (1) ـَ ٍة  ِجْؾَسْي. "ؾِْعَؾيٌ "دَِرَّ ـَ  هِلَْقَ ٍي 

 (.228افبؼرة, أجلي ) (2)

 (.1471(, ومسؾؿ )5251أخرجف افبخوري ) (3)
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َؼ ققلف: ) َزوجًة َمقدخقًٓ هبقا، أو خَمُْؾقّقًا هبقا، ُدوَن مقا َلقف مقـ الَعقددِ: فؾقف  -بال ِظَقضٍ -َمـ َضؾَّ

هِتا، ولق َكِرَهْت   (.  َرْجَعُتفا يف ِظدَّ

 أكف جلشسط فصحي افرجعي صوروط, أصور هلو ادصـػ:: اظؾؿ•

ؾوونن ـوكوً يف ؾسووخ ؾووال مراجعووي, ـوام فووق ؾسووخ افـؽوووح:  ادراجعققة يف ضققالق: أن تؽققن -1

 فعقى, أو ؾؼد صورط.

ؾنن ـوكً افزوجي اختؾعوً كػسوفو بعوقض ؾؾوقس فؾوزوج  أن يؽقن الطالق بال ظقض: -2

 ادراجعي: ٕ و بوكً مـف بقـقكي مغرى, وؾوئدة اخلؾع أ و نؾؽ كػسفو.

ؾنن ـون ؾوشدًا, أو بوضاًل مل تصح افرجعوي ؾقوف: ٕن  أن يؽقن الطالق ظـ كؽاح صحقح: -3

 اشتدامي هذا افـؽوح ٓ  قز.

ؾونن ـوكووً ؽور مودخقل هبوو ؾووال  أن تؽققن الزوجقة ادطؾؼقة مقدخقًٓ هبققا، أو خمؾققًا هبقا: -4

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) رجعي: ٕ و تبغ بووفطالق, ؾوال ظودة هلوو, وات جلؼوقل:

 .(1)(ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ؾؾق ضؾؼ آخر افطؾؼووت افو الث ؾوال رجعوي: ٕ وو  الطالق دون مالف مـ العدد: أن يؽقن -5

 بوكً مـف, وٓ جلؿؾؽ افرجعي إٓ بعؼد جدجلد بعد أن تـؽح ؽره.

ؾؾق خرجً افعودة ومل جلراجوع, ؾوال حتوؾ فوف إٓ بعؼود جدجلود:  أن تؽقن الرجعة يف العدة: -6

 ٕ و بوكً بقـقكي مغرى.

نن فوف مراجعتفوو, وفوق ـرهوً: ٕ وو زوجتوف يف احلؼقؼوي, وات ؾنذا تقؾرت هوذه افشووروط ؾو

 .(ک ک ک) جلؼقل:

:أن آشتدامي أؿقى مـ آبتداء. والؼاظدة 

 وفف مراجعتفو وفق مل جلعؾؿفو, وفق مل جلشفد ظذ ذفؽ. 

                                 
 (.49إحزاب, أجلي ) (1)
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 (.بؾػِظ: راجْعُت امرأِِت، وكحِقهققلف: )

  و, وأمسؽتفو, وكحقه.راجعً, ومو صوهبف: ـو ردد و, وأظد ادراجعة َتصؾ بؾػظ:

:وأفػوظ ادراجعي ؿسامن 

 أمسؽً. - أظدت - رددت - ـو راجعً صقريح: -1

 تزوجً. - ـو كؽحً كـاية: -2

 (.  ٓ َكَؽْحُتفا وكحِقهققلف: )

 أفػوظ افؽـوجلي يف افرجعي ٓ تصح افرجعي هبو.

 أن افرجعي اشتبوحي بضع مؼصقد ؾال حتصؾ بوفؽـوجلي: ـوفزواج.: والعؾة♦

ُـّ اإلصفادُ لف: )قق  (.  وُيَس

افرجعي ٓ جيوى ؾقفوو اإلصوفود, ؾوال جيوى أن تشوفد افشوفقد أكوؽ راجعوً, وإكوام جلسوتحى 

 ذفؽ.

 :والدلقؾ♦

 ؾفل زوجي, وٓ حتتوج دـ جلشفد فؽ أ و زوجتؽ. (ک ک ک) ؿقفف: -1

 وٕن افرجعي ٓ تػتؼر, وٓ حتتوج إػ ؿبقل, ؾؾؿ تػتؼر إػ صفودة. -2

 د ٓ جيى يف افطالق بوإلمجوع, وافرجعي ؿرجلـتف.وٕن اإلصفو -3

:و إكام ؿؾـو: أكف جلسـ: ٕمرجلـ 

حلدجلٌ ظؿران بـ حصوغ أكف ش ؾ ظؿـ ضؾؼ امرأتف, ومل جلشوفد ظوذ ضالؿفوو ورجعتفوو  -1

ْؼَت لَِغْرِ ُشـٍَّة، َوَراَجْعَت لَِغْرِ ُشـٍَّة، َأْصِفْد َظَذ َضاَلقَِفا، َوَظَذ َرْج »ؾؼول:  َٓ َتُعْد َضؾَّ  .(1)«َعتَِفا، َو

وٕكووف ُششوووك مووـ إكؽووور افزوجووي فؾرجعووي بعوود اكؼضوووء افعوودة: ؾؾؽوول جلؼطووع افشووؽ  -2

 بحصقهلو, وجلبتعد ظـ آ وم, جلسـ فف أن جلشفد.

                                 
 (.2578)(, ومححف إفبوين يف اإلرواء 2525(, وابـ موجف )2186أخرجف أبق داود ) (1)
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   (.وهل زوجٌة،  ا وظؾقفا ُحْؽُؿ الزوجاِت ققلف: )

ؼووي, وافؽسووقة, افرجعقووي حووول افعوودة ُتعومووؾ ُمعومؾووي افزوجووي, ؾؾفووو مووو فؾزوجوووت, مووـ افـػ

وادسؽـ, وفف أن شؾق هبو, وجلـظر إفقفو, وجلؽقن ورمًو هلو, وفف أن جلسوؾر هبو, وتتزجلـ فف, وظؾقفوو موو 

 ظذ افزوجوت مـ احلؼقق: ـقجقب فزوم افبقً, وكحقه.

 ؾساّمهؿ بعقفًي, وافبعؾ هق افزوج. (ک ک ک)ؿقفف:  :والدلقؾ♦

 ا دفقؾ ظذ أ و زوجي. وٕن افصحوبي أمجعقا ظذ تقرجلٌ افرجعقي, وهذ

 (.  لؽـ ٓ َقْسَؿ  اققلف: )

 .(1)افرجعقي ختوفػ افزوجي يف أمٍر واحد: أكف ٓ ؿسؿ هلو

جعُة أيضًا بَقْضئِفاققلف: ) ُصُؾ الرَّ  (.  وََتْ

ـام أن افرجعي حتصؾ بووفؼقل, ؾن وو حتصوؾ بوفػعوؾ أجلضوًو, وادؼصوقد بوفػعوؾ: افوقطء, ؾونذا 

 و حتصؾ افرجعي بذفؽ, شقاء كقى بوفقطء أن جلراجعفو, أو مل جلـِق.جومع افزوُج ادعتدَة ؾن 

 .(2)أكف ؾِعٌؾ جلدل ظذ افرووك بودرأة: والعؾة♦

 وهذا افؽالم جلػفؿ مـف أكف فؾزوج أن جيومع مطؾؼتف افرجعقي.

أ و زوجٌي, ـام شبؼ, وٕ وو مولمقرة بوفبؼووء يف افبقوً, وهوذا فوف مؼصود, وهوق أن والعؾة: ♦

 .(3)و فعصؿتفجلسفؾ رجقظف

َؼًة بشققلف: )  (.  رطٍ قوٓ َتِصحُّ ُمَعؾَّ

 .(4)ٓ جلصح أن تؽقن افرجعي معّؾؼًي بشورط

                                 
 ذـر ابـ رجى يف ؿقاظده تسعي ؾروق بغ افرجعقي, وافزوجي ؽر ادطؾؼي, أ فو: أ و ٓ َؿْسَؿ هلو. (1)

 افؼقل اف وين: أكف ٓ حيصؾ ادراجعي إٓ بوفقطء مع كقي ادراجعي, وهذا اختقور ابـ تقؿقي. (2)

 قي.افؼقل اف وين: أكف جلؿـع مـ وض فو بدون ؿصد مراجعتفو, وهق ؿقل افشوؾع (3)

 افؼقل اف وين: أكف جلصح تعؾقؼ افرجعي بشورط, واختوره: افع قؿغ. (4)
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 إذا جوء آخر افشفر راجعتِؽ, أو إن ؿدم زجلد راجعتِؽ. مثال ذلؽ:

أن افرجعووي اشووتبوحي ؾوورج مؼصووقد, ؾلصووبف افـؽوووح افووذي ٓ جلصووح معؾؼووًو, وٕن والعؾققة: ♦

 افسدد, وٓبد يف افرجعي مـ جزم.رٍط جلػقد وافرجقع ادعؾؼ بش

 (.فؾف َرْجَعُتفا -ومل َتْغَتِسْؾ -فنذا َضَفَرْت مـ احلقضِة الثالثِة ققلف: )

 إذا ضفرت افرجعقي مـ احلقضي اف وف ي, ومل تغتسؾ ؾؾزوجفو أن جلراجعفو.

 :  لذلؽ ويدل♦

, وبؾقغ إجؾ جلؽقن بوكتفووء افعودة, (1)(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) ؿقفف تعوػ: -1

 ؿول: ؾلمسؽقهـ بؿعرو . ومع ذفؽ

وٕن آثور احلقض ٓ تزال بوؿقي مـ: ـق و ٓ جيقز فزوجفوو وضمهوو, وٓ تبووح فوهزواج  -2

 إػ أن.

 وٕكف افقارد ظـ مجوظي مـ افصحوبي: ـليب بؽر, وظؿر, وظع, وابـ مسعقد. -3

هُتا َقْبَؾ َرْجَعتِفا باَكْت، وَحُرَمْت قبَؾ ظَ ققلف: )  (.  ْؼٍد جديدٍ وإن اكؼضت ِظدَّ

إذا ؾرؽً مـ افعدة ومل جلراجعفو, ؾن و تبغ مـوف, وٓ جلؼودر ظوذ مراجعتفوو إٓ بعؼود جدجلود, 

 وؿد ُحؽك اإلمجوع ظذ هذا.

, أمووو بعوود افعوودة ؾووال -أي: يف افعوودة- (ک ک ک گ گ) ؿقفووف تعوووػ: :والققدلقؾ♦

 جلتؿؽـ مـ ذفؽ, وهذه هل افبقـقكي افصغرى.

َؼ دوَن ققلف: ) َّا َبِؼلَ وَمـ َضؾَّ َج مل َيْؿؾِْؽ أكثَر ِم  (.  ما َيْؿؾُِؽ، ثؿ راَجَع، أو َتَزوَّ

إذا ضّؾؼ افرجؾ زوجتف دون موو جلؿؾوؽ موـ افعودد, بولن ضؾؼفوو واحودة, أو اثـتوغ, وبؼول فوف 

 ضؾؼي أو ضؾؼتون, ؾنذا راجعفو يف أثـوء افعدة, ؾنكف جلعقد ظذ مو بؼل مـ ضالؿفو.

                                 
 (.2افطالق, أجلي ) (1)
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 أي: افعدة. (گ گ),وؿقفف: (گ ک ک ک گ) : ؿقفف تعوػ:والدلقؾ

وـذفؽ إذا اكتفً افعدة, وتزوجفو بعؼود جدجلود, ؾنكوف جلعوقد ظوذ موو بؼول موـ ضالؿفوو, وٓ 

 افطؾؼوت افسوبؼي بوفبقـقكي افصغرى. كتؾغ

 أكف مروي ظـ مجوظي مـ افصحوبي, ـام شقليت. والدلقؾ:

 (.  َوضَِئفا َزوٌج  ُره، أو ٓققلف: )

بؼول موـ ضالؿفوو, ؾؾوق أكوف ضؾؼفوو ضؾؼتوغ, ثوؿ اكتفوً ظود و, ثوؿ  أي: أكف جلعقد هلوو ظوذ موو

تزوجً رجاًل وض فو, أو مل جلطلهو, ثؿ ضؾؼفو, ثؿ ظود افزوج إول وظؼود ظؾقفوو, ؾنكـوو كؼوقل فوف: 

 ــً ضؾؼتفو ضؾؼتغ, وجلبؼك فؽ يف حؼفو ضؾؼي, ثؿ تبغ مـؽ.

ـ ـعووى, وظؿووران بووـ أكووف افووقارد ظووـ ـبووور افصووحوبي: ـعؿوور, وظووع, وأيب بوو: والققدلقؾ♦

حصوووغ, ؿووول أبووق هرجلوورة: شوولفً ظؿوور ظووـ رجووؾ مووـ أهووؾ افبحوورجلـ ضؾووؼ امرأتووف تطؾقؼووي, أو 

هول »تطؾقؼتغ, ؾتزوجً, ثؿ إن زوجفو ضؾؼفو, ثؿ إن إول تزوجفو, ظذ ـوؿ هول ظـوده؟ ؿوول: 

 .وهذا يف افرجعقي (1)«ظذ مو بؼل مـ افطالق

 زوٌج ؽره ؾن و تعقد, وهلو ثالث ضؾؼوت.أمو افبوئـ بقـقكي ـزى: ؾنكف إذا تزوجفو 

 

 

 

 

                                 
 (, ومو بعدهو.4/112مصـػ ابـ أيب صقبي ) (1)
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 لااااافص

 :قال ادملػ 

ـِ وَأْكَؽقَره: ] ـُ اكؼضقاُؤها فققف، أو بَقْضقِع احلْؿقِؾ ادْؿؽِق
ـٍ ُيْؿؽِ هَتا يف َزَم ََ ِظدَّ َظت اكؼضا وإن ادَّ

َظْتف الْ  ُة باْلقَحْقِض يف َأَقؾَّ مـ تِسعٍة وِظشقفَؼْقُ ا. وإن ادَّ ن إْحَظًة مل ُتْسقَؿْع َدظقاهقا، وققمًا ولَ ريـ يقُحرَّ

ِِت، فؼال: كـُت راجْعُتِؽ، أو َبَدَأها بف فَلْكَؽَرْتُف فَؼْقُ ا  .[َبَدَأْتف فؼالت: اْكَؼَضْت ِظدَّ

هذا افػصؾ ظؼوده ادمفوػ: فبقوون حؽوؿ موو إذا ادظوً اكؼضووء ظوّد و, وأكؽوره افوزوج, وموو 

 جلتعّؾؼ بذفؽ.

َظقت اكؼضقاققلقف: ) ـِ وإن ادَّ ـُ اكؼضقاُؤها فقققف، أو بَقْضقِع احلْؿقِؾ ادْؿؽِقق ـٍ ُيْؿؽِق هَتا يف َزَمق ََ ِظققدَّ

َظْتقف اْلق ُة باْلققَحْقِض يف َأَققؾَّ مقـ تِسقعٍة وِظشققوَأْكَؽَره: فَؼْقُ ا. وإن ادَّ ْحَظًة مل ُتْسقَؿْع قريـ يقمقًا وَلققُحرَّ

   (.َدظقاها

:ادظاَ ادرأة اكؼضاَ ظدهتا ٓ فؾق مـ حآت 

ن تّدظل اكؼضوء ظد و يف زمـ جلؿؽـ اكؼضوؤهو ؾقف, أو أ و ووعً محؾفو افذي جلؿؽوـ أ -1

اكؼضوؤهو بف: ـام فق ادظً أن ظد و وحقضفو بوف الث اكتفً يف ثالثي أصفر م اًل, ؾنكف جلؼبؾ ؿقهلوو 

 بال بقـي وٓ جلؿغ: ٕكف أمٌر ٓ جلعر  إٓ مـ ِؿَبؾفو.

ؿقوووؾ: هوووق احلوووقض واحلؿوووؾ,  (1)(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) وات جلؼوووقل:

 وهذا جلدل ظذ أن ؿقهلـ مؼبقل.

 أن تّدظل اكؼضوء ظد و يف زمـ جلؿؽـ اكؼضوؤهو ؾقف, فؽـف بعقد. -ب

أن تدظل اكتفوء ظد و يف صفر, ؾلؿؾ احلقض ظـد ادذهى جلقم وفقؾي, وأؿوؾ افُطفور بوغ  مثالف:

ور جلقمًو, ثوؿ حتوقض جلقموًو وفقؾوي, ثوؿ احلقضتغ ثالثي ظشور, ؾتحقض جلقمًو وفقؾي, ثؿ تطفر ثالثي ظش

 تطفر ثالث ظشورة فقؾي, ثؿ حتقض يف صفر, ؾفذا ممؽـ, فؽـف بعقد.

                                 
 (.228افبؼرة, أجلي ) (1)
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 وفذفؽ ٓبد ؾقف مـ بقـي افـسوء افعدول, وكحقهو مـ افبقـوت.

 أن تدظل اكؼضوءهو يف زمـ ٓ جلؿؽـ اكؼضوؤهو ؾقف. -ج

ظقاهو, وٓ جلـظر احلوـؿ ؾقفوو: ٕن ( جلقمًو, ؾال جُلسؿع فد25اّدظً أن ظّد و اكتفً يف ) مثالف:

 ـذهبو معؾقم.

ِِت، فؼال: كـُت راجْعُتِؽ، أو َبَدَأها بف فَلْكَؽَرْتُف فَؼْقُ اإوققلف: )  (.  ن َبَدَأْتف فؼالت: اْكَؼَضْت ِظدَّ

:هاهـا مسللتان 

ـُ اكؼضوؤهو ؾقف ـام تؼودم,  إوػ:
ـٍ جُلؿؽِ ؾؼوول إذا ابتدأتف ؾؼوفً: اكؼضً ظديت, وهل يف زم

: ؾوفؼقل ؿقهلوو, إٓ إن أتوك -دراجعي ؿبؾ اكؼضوء افعدةا أكؽرت: أي-هلو: ــً راجعتِؽ, ؾلكؽرتف 

 ببقـي: ٕكف ادّدظل, وهل تـؽر محي رجعتف.

أكف اّدظك ادراجعي يف زمـ ٓ جلؿؾؽفو, وإموؾ ظودم ادرجعوي, وحصوقل افبقـقكوي, : والعؾة♦

 ببقـي.ومودام هق إمؾ ؾال جلؼبؾ مو خوفػف إٓ 

ًُ راجعتوِؽ, ؾولكؽرْت هول, وؿوفوً: اكؼضوً ظوّديت ؿبوؾ لثاكقةا : إذا ابتودأهو هوق ؾؼوول: ــو

 رجعتؽ, ؾوفؼقل يف هذه ادسلفي ؿقل افزوجي.

مو شبؼ ذـره مـ أن إمؾ ظدم ادراجعي, ؾال جلؼبؾ مو خوفػ ذفوؽ إٓ ببقـوي, وموو : والعؾة♦

ؾنكـوو كؼودم ؿقهلوو إذا كػوً حصوقهلو موع اّدظووء دمـو ؿبؾـو ؿوقل افزوجوي يف دظقاهوو ظودم ادراجعوي, 

 افزوج.

وادصـػ هـو خوفػ ادشفقر موـ ادوذهى, ؾودشوفقر: أكوف إذا ادظوك افوزوُج ادراجعوَي ابتوداًء 

 ؾقؼبؾ ؿقفف.
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 لااااافص

 :قال ادملػ 

ُمراِهؼقًا، وَيْؽِػقل  إذا اْشَتْقىَف مقا َيْؿؾِقُؽ مقـ الطقالِق َحُرَمقْت حتقك َيَطَلَهقا زوٌج يف ُقُبقٍؾ، ولقق]

َِ ُدُبققٍر،  َتْغقِقققُب اْلقققَحَشَػِة، أو َقققْدِرها مققع ُجققبو يف َفْرِجفققا، مققع اكتشققاٍر، وإن مل ُيـْققِزْل. وٓ ََتِققؾُّ بققَقط

َظقْت  َوُصْبَفٍة، وِمْؾِؽ يؿٍغ، وكِؽاٍح فاشٍد، وٓ يف َحقٍض، وكِػقاٍس وإحقراٍم، وِصققاِم َفقْرٍض. وَمقـ ادَّ

َؼُتف  َمةُ اْلقؿُ ُمَطؾَّ َقفا،  -وقد َ اَبت- َحرَّ هِتا مـقف، فؾقف كِؽاُحفقا إن َصقدَّ ََ ِظقدَّ كِؽقاَح َمقـ َأَحؾَّفقا واكؼضقا

ـَ   .[وَأْمَؽ

هذا افػصؾ هق يف بقون أحؽوم مو إذا اشتق  ادطؾيُؼ مو جلؿؾؽ مـ ظودد افطوالق, وموو حيوؾُّ فوف 

 إذا أراد اشسجوظفو.

 (.  ِق َحُرَمْت حتك َيَطَلَها زوٌج يف ُقُبٍؾ، ولق ُمراِهؼاً إذا اْشَتْقىَف ما َيْؿؾُِؽ مـ الطالققلف: )

, -إن ـوون ظبوداً - , أو اثـتوغ-إن ـون حراً - إذا اشتق  افزوج ظدد افطؾؼوت: بلن َضؾََّؼ ثالثوً 

 ؾنن ادرأة ٓ حتؾ فف بعدهو حتك تـؽح زوجًو ؽره.

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ) ؿقفف تعوػ: :والدلقؾ♦

﮴ ﮵ ﮶ ﮷   ﮳     ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      ﮸ 

جئ  ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ            ڭ ڭ ڭ 

 .(1)(حئ مئ ىئ يئ جب

:ويشسط يف هذا الـؽاح ادحؾِّؾ صقروط 

 أن حيصؾ افقطء, وووبطف: تغققى احلشػي. -1

 أن جلؽقن يف ُؿُبؾ: ؾال جلؽقن افقطء ورمًو: ـوفقطء يف افدبر. -2

 ًو: ؾؾق وضئ يف كؽوٍح ؾوشد ؾال جلصح: ٕن إحؽوم ٓ تتعّؾؼ بف.أن جلؽقن افـؽوح محقح -3

                                 
 (.235, 229افبؼرة, أجلي ) (1)
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:ومـ صقر الـؽاح الػاشد 

وهووق مووو إذا مووو كؽحفووو بؼصوود أن حيّؾؾفووو فزوجفووو إول, شووقاء أـووون  كؽققاح التحؾقققؾ: -1

 بوصساٍط أو ٓ.

 .كؽاح الشغار -2

 : وهذان تؼدم بقو ام.الـؽاح بال ويل -3

 ؾؼ يف افـصقص إكام جلطؾؼ ظذ افـؽوح افصحقح.أن افـؽوح ادط والعؾة:♦

أكف ٓ جلشسط يف افزوج اف وين أن جلؽوقن بوفغوًو, بوؾ جلصوح وجلؽػول, وفوق ـوون افوزوج  :واظؾؿ•

 .-وهق مـ ؿورب افبؾقغ- مراهؼوً 

 أكف إذا وضئ ؾفق وطٌء محقٌح ِمـ زوٍج, ؾقعتز يف احلؽؿ.والعؾة: ♦

 (.  أو َقْدِرها مع ُجبو يف َفْرِجفاوَيْؽِػل َتْغقِقُب اْلقَحَشَػِة، ققلف: )

قى افزوج اف وين احلشػَي ـومؾي يف ؾرجفو, وفق مل جُلـزل.  جلؽػل يف افقطء افذي بف حتؾ: أن جُلغي

 أن أحؽوم افقطء تتعّؾؼ بتغققى احلشػي, وحيصؾ هبو ذوق افعسوقؾي.والعؾة: ♦

ن جلغقوى يف ؾرجفوو مؼودار أمو إن ـون افزوج جمبقبًو, بلن تؽقن احلشػي مؼطقظي, ؾنكف جلؽػول أ

 احلشػي مـ ذـره.

 أن هذا افقطء جلقجى افغسؾ, ؾقعتز وض ًو تتعؾؼ بف إحؽوم. والعؾة:♦

 (.  مع اكتشاٍر، وإن مل ُيـِْزْل ققلف: )

 ٓبد يف هذا افقطء أن جلؽقن مع اكتشور افذـر.

أن زوجي رؾوظي ؿوفً فرشوقل ات ^ ظوـ ظبود افورمحـ بوـ  حدجلٌ ظوئشي : والدلقؾ♦

اَم َمَعُف ِمْ ُؾ اهلُْدَبِي, َؿوَل َرُشقُل اتِ ^: »افزبر:  ـَ َأْن َتْرِجِعقل إَِػ ِرَفاَظقَة؟ َٓ، َحتَّقك »إِكَّ قِؽ ُتِريقِدي َلَعؾَّ

 .(1)«َيُذوَق ُظسققَؾَتِؽ، َوَتُذوقِل ُظسققَؾَتفُ 

                                 
 (.1433(, ومسؾؿ )2639أخرجف افبخوري ) (1)
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ؾالبود إذًا موـ ؾؿؼقفي ادرأة وؿقفي ظذ أكف ٓ جلـتشور ذـره: وفذا رّدهو حتوك توذوق ظسووقؾتف, 

 ذوق افعسوقؾي, وٓ جلتلتك هذا إٓ مع اكتشور.

 أكف ٓ جلشسط اإلكزال, بؾ جلؽػل بوفقطء, وفق مل حيصؾ إكزال. واظؾؿ:

َِ ُدُبرٍ ققلف: )  (. وٓ ََتِؾُّ بَقط

 ٓبد أن جلؽقن افقطء يف افػرج, أمو افقطء يف افدبر ؾال حتؾ بف ادرأة. تؼدم أكف

 والعؾة: ♦
ٍ
معتوز, ؾوال ُتعّؾوُؼ بوف افرجعوي, وٕكوف ٓ حيصوؾ بوف ذوق افعسووقؾي, أكف فقس بوقطء

 .-ـام يف احلدجلٌ- وإمؽون افرجقع معؾٌؼ بذوق افعسقؾي

 (.َوُصْبَفةٍ ققلف: )

 ٓ حتؾ ادطؾؼي ـذفؽ بقطء افشبفي, ؾؾق وض فو رجٌؾ جلظـفو زوجتف, ؾال حتؾ بذفؽ افقطء.

 ظؾقف أحؽوم افزوجقي. أكف وطٌء وؿع مـ ؽر زوٍج, ؾال تستى: والعؾة♦

 (.  وِمْؾِؽ يؿغٍ ققلف: )

فق ـوكً هذه ادطؾؼي أمًي, ؾؾام ضؾؼً ضؾؼتغ وبوكً بوذفؽ وض فوو شووقدهو, ؾوال جلعتوز هوذا 

 افقطء مـ افسوقد وؾاًل هلو.

ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ ) أكووف وطء بؿؾووؽ جلؿووغ, ٓ بزوجقووي, وات جلؼووقل:: والعؾققة♦

 ومل حيصؾ هذا. (جب

 (.  اشدٍ وكِؽاٍح فققلف: )

 ٓبد أن جلؽقن افـؽوح محقحًو, أمو افـؽوح افػوشد ؾؾقس فف أثر يف حتؾقؾ ادرأة. تؼدم أكف

 (.  وٓ يف َحقٍض، وكِػاٍس وإحراٍم، وِصقاِم َفْرضٍ ققلف: )

 إذا ـون افقطء ورمًو حلؼ ات, ؾنن هذا افقطء ٓ جلصح, وٓ جلعتز وؾاًل فؾؿرأة. 
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ومـ صقر القطَ ادحرم حلؼ اهلل: 

 إذا وض فو افزوج اف وين حول احلقض.  -1

 أو حول افـػوس. -2

 أو حول إحرامفو.  -3

 أو حول ـق و موئؿي افػرض. -4

 أكف وطء ؾوشد  ك ظـف افشورع, ؾال جلستى ظؾقف أثر.: والعؾة♦

 :أن افـفل جلؼتضول افػسود فؾؿـفل ظـف.والؼاظدة 

َؼُتف ققلف: ) َظْت ُمَطؾَّ هِتا مـف، فؾقف  -وقد َ اَبت- َمةُ َحرَّ اْلقؿُ وَمـ ادَّ ََ ِظدَّ كِؽاَح َمـ َأَحؾَّفا واكؼضا

ـَ  َقفا، وَأْمَؽ  (.  كِؽاُحفا إن َصدَّ

 هل افتل ضّؾؼفو ثالثًو ؾحرمً ظؾقف. مطؾؼتف ادحرمة:

ؾنذا ُضؾؼً ادرأة ثالثًو, ثؿ أتً بعود مودة وؿوفوً: إين تزوجوً زوجوًو جدجلودًا وؿود أحؾـول, 

زوجل إول أن جلتزوجـول أن, ؾونن زوجفوو فوف أن جلطقعفوو يف ذفوؽ, وأن واكؼضً ظديت مـف, ؾؾ

 جلتزوجفو, وجلصدؿفو يف دظقاهو.

 لؽـ يشسط لذلؽ صقروط:أ و ممنـي ظذ كػسفو, وَرمِحِفو, : والعؾة♦

 أن تؽقن ؽوئبي ظـف, أو ؽوب ظـفو. -1

 أن جلؿضول وؿً جلتسع ٓكؼضوء ظد و. -2

فوق مل جلصودؿفو, أو ؽؾوى ظوذ طـوف ظودم مودؿفو, ؾؾوقس فوف أن جلصدؿفو ؾوقام ادظتوف, أموو  -3

 كؽوحفو: ٕن إمؾ افتحرجلؿ حتك جلتقؼـ خالؾف.

 

 

[] 
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 :قال ادملػ 

َِ َزوجتِقف يف ُقُبؾِفقا، أو َأْكَثقَر مقـ أربعقِة ] وهق َحؾُِػ َزْوٍج باهللِ تعاػ، أو ِصقَػتِف، ظقذ َتقْرِك َوْط

ـْ مل َيقْدُخْؾ َأصُفٍر. وَيِصحُّ مـ  َّق ، وُمَقٍِّز، وَ ضقباَن، وشقؽراَن، وَمقريٍض َمْرُجققو ُبقْرُؤُه، وِم ـو
كافٍر، وقِ

ققبو كامققٍؾ، أو َصققَؾٍؾ. فققنذا قققاَل: واهللِ : ِْلُ ٍَ ـقققٍن، وُمْغًؿققك ظؾقققف، وظققاِجٍز ظققـ َوْط َْ  ٓ هبققا، ٓ مققـ 

ًة َتزيُد ظذ أربعِة َأصفُ  َ ُمدَّ اُل، أو حتقك َوضِْئُتِؽ أبدًا، أو َظغَّ جَّ ٍر، أو حتقك َيـْقِزَل ِظقَسقك، أو َفقُرَج القدَّ

بِل ماَلؽ، وكحَقه، فؿقل. فنذا َمَض قَتْش  َِ اخلْؿَر، أو ُتْسِؼطِل َدْيـَؽ، أو هَتَ   ك أربعُة َأْصقُفٍر مقـ َيؿقـِقفقَر

ََ -ولق قِـّاً -
، وإٓ ُأِمرَ  -ولق بَتْغقِقِب َحَشَػٍة يف الػرج-، فنْن َوضِ ََ قَؼ  فؼد َفا بقالطالِق، فقنن َأَبقك: َضؾَّ

ََ إحاكٌؿ ظؾقف واحدًة، أو ثالثًا، أو َفَسقَخ، و َظقك بؼقا ، وإن ادَّ ََ ُبِر أو دوَن الػقْرِج فقم فقا ََ يف القدُّ ن َوضِق

َظقت الَبؽقارَة، وَصقِفَد بقذلؽ اْلقؿُ  َق مع َيؿقـِقف، وإن كاكقت بِْؽقرًا، وادَّ  أو أكف َوضَِئفا وهل َثقٌِّب ُصدِّ
ةِ دَّ

َقْت، وإن َتَرَك َوْضَلها: إض امرأةٌ   .[رارًا هبا بال َيؿٍغ وٓ ظْذٍر: فؽؿقلٍ قَظْدٌل: ُصدِّ

 * اإليالَ فقف ظدة مسائؾ:

 تعرجلػف. إوػ:

ـْ َذا الَّققِذي َيَتققَلػَّ » احلؾووػ, جلؼووول: آػ جلووميل إجلووالء, ومـووف: اإليققالَ: لغققة: َٓ َأْ ِػققُر  َظققعَّ َمقق ـِققل  َأكَّ

 .(1)«لُِػاَلٍن،

 آمتـوع بوفقؿغ مـ وطء افزوجي مدة تزجلد ظذ أربعي أصفر. :رظاً قوص

                                 
 (.2621)أخرجف مسؾؿ  (1)



  

 
 اإليااااااااااااااااا ءكتااااااااااااااااا   

 
141 

 الثاكقة: إصؾ يف اإليالَ: الؽتاب، والسـة، واإلمجاع.

 .(1)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) مـ الؽتاب: -1

ـْ كَِسائِِف َصْفراً »حدجلٌ:  ومـ السـة: -2  .(2)«َأنَّ الـَّبِلَّ ^ آَػ ِم

 مـعؼد ظؾقف يف ا ؿؾي. واإلمجاع: -3

 الثة: حؽؿ اإليالَ: لف حؽمن:الث

: حراٌم: ـوفظفور: ٕكف حؾٌػ ظذ ترك واجوى: إذ إن وطء افوزوج واجوى: حؽؿ تؽؾقػل -أ

 ٕكف مـ ادعوصورة بودعرو .

 .(3)(ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) وات ؿول ظـ افظفور:

 جلصح إذا وجدت صوروضف, وحقـفو تستى ظؾقف أحؽومف. حؽؿ وضعل: -ب

َِ َزوجتِقف يف ُقُبؾِفقا، أو َأْكَثقَر مقـ  وهق َحؾُِػ َزْوٍج ققلف: ) باهللِ تعقاػ، أو ِصقَػتِف، ظقذ َتقْرِك َوْط

 (.  أربعِة َأصُفرٍ 

 أصار  ا ادصـػ يف هذه اْلؿؾة:جلشسط فصحي اإلجلالء صوروط, 

ؾؾق ـوون احلووفػ أجـبقوًو,  (ٺ ٿ ٿ ٿ) : ٕن ات ؿول:أن يؽقن احلالػ زوجاً  -1

 جلطل أمتف, ؾال جلعد هذا إجلالء.أو شوقد أمي حؾػ ظذ أن ٓ 

: ؾؾوق ـوون افوزوج ٓ جلؿؽـوف افوقطء: أن يؽقن الزوج يؿؽـف القطَ، وادرأة يؿؽـ وضمها -2

ـودجبقب, وافعـغ, وكحق و, ؾال جلصح اإلجلالء: ٕن آمتـوع ظـ افقطء فقس ٕجؾ افقؿغ, بوؾ 

 فرتؼوء, وكحقهو.فؾعقى احلسول يف افزوج, وـذا فق ـوكً افزوجي ٓ جلؿؽـ وضمهو: ـو

                                 
 (.226افبؼرة, أجلي ) (1)

 ( مـ حدجلٌ أم شؾؿي.1915أخرجف افبخوري ) (2)

 (.2ادجودفي, أجلي ) (3)
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: ـوولن جلؼووقل: وات, أن يؽقققن احلؾققػ بققاهلل، أو باشققؿ مققـ أشققمئف، أو صققػة مققـ صققػاتف -3

 وافرمحـ, وظزة ات ٓ أضل زوجتل, وكحق ذفؽ, ؾفذا ٓ خال  أكف إجلالء.

: ؾؾق حؾػ ظذ تورك آشوتؿتوع دون افػورج ؾوال جلعود أن حيؾػ ظذ ترك القطَ يف الؼبؾ -4

 مقفقًو.

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) : ٕن ات ؿوول:ن حؾػف ظذ أكثر مـ أربعة أصفريؽقأن  -5

 .(ٹ

 .مدة أؿؾ مـ أربعي أصفر ؾؾقس بؿملٍ ؾنذا حؾػ ظذ 

 وإن حؾػ ظذ أربعي أصفر, ؾال جلؽقن مقفقًو, بؾ ٓبد أن جلزجلد.

 ؾنذا وجدت هذه افشوروط, ؾفق إجلالء تستى ظؾقف إحؽوم افؼودمي.

، وُمَقٍِّز، وَ ضباَن، وشؽراَن، وَمريٍض َمْرُجقو ُبْرُؤهُ وَيِصحُّ مـ كافٍر، وقِ ققلف: )  (.  ـو

وذكر ادملػ مقـفؿ هقمَٓ: لققدل افزوج افذي جلصح اإلجلالء مـف: هق ـؾ زوج جلصح ضالؿف, 

 ظذ  رهؿ:

 افغضبون. -4ادؿقز.  -3افؼـ: وهق افرؿقؼ.  -2افؽوؾر. -1

 ادرجلض مروًو جُلرجك برؤه. -6افسؽران.  -5

 ادسؾؿ, واحلر, وافبوفغ, وؽر افغضبون, وؽر افسؽران, وافصحقح. ب أوػ:ومـ با

ـْ مل َيْدُخْؾ هباققلف: ) َّ  (.  وِم

ووبط افزوجي افتل جلصح اإلجلالء مـفو: هل افزوجي افتل جلؿؽـ وضمهوو, وٓ ؾورق بوغ ـقكوف 

 ؿد دخؾ هبو, أو مل جلدخؾ.

 .(ٺ ٿ ٿ ٿ) ظؿقم ؿقفف: والدلقؾ:♦

مجوع زوجتف بقؿقـف, وٓ ؾرق يف هذا احلؾػ بغ مو ـون مـ ؿبؾ افودخقل,  وٕكف ؿد امتـع مـ

 ومو ـون بعد افدخقل.
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ـقٍن، وُمْغًؿك ظؾقفققلف: ) َْ  (.  ٓ مـ 

 ٓ جلصح اإلجلالء مـ افزوج افذي ؾؼد ظؼؾف بجـقن, أو إؽامء, وكحقه. 

 جلماخذ بلؿقافف.أكف ٓ جلؼع مـف ؿصٌد وهق يف هذه احلوفي, وٕن ؾوؿد افعؼؾ ٓ  :والعؾة♦

بو كامٍؾ، أو َصَؾؾٍ ققلف: ) : ِْلُ ٍَ  (. وظاِجٍز ظـ َوْط

 أن جلؽقن افزوج جلؿؽـف افقطء. تؼدم أن مـ صقروط اإليالَ:

 -إمو  ّى ذـره جبًو ـوماًل, أو فؽقكف ظـقـًو, أو أصّؾ افوذـر- ؾوفعوجز ظـ افقطء :هذا وظذ•

 ٓ جلصح إجلالؤه.

ـود هومٓء فوقس ٕجوؾ افقؿوغ, بوؾ ٕجوؾ افعقوى, وإٓ آمتـوع ظوـ افوقطء ظ أن: والعؾة♦

 ؾحؾػفؿ مع ظدم وجقد آفي ٓ جلؼدم, وٓ جلمخر, وٓ نؽـ مطوفبتفؿ بوفقطء: فعجزهؿ ظـف.

ًة َتزيقُد ظقذ أربعقِة َأصقُفٍر، أو حتقك َيـْققِزَل  ٓ فقنذا ققاَل: واهللِققلقف: ) َ ُمققدَّ َوضِْئُتقِؽ أبقدًا، أو َظقغَّ

اُل، أو حتققك َتْشققِظقَسققك، أو َفققُرَج الققدَّ  بِققل ماَلققؽ، وكحققَقه، قجَّ َِ اخلْؿققَر، أو ُتْسققِؼطِل َدْيـَققؽ، أو هَتَ َر

   (.فؿقل

 أن حيؾػ ظذ ُمّدٍة أـ ر مـ أربعي أصفر. تؼدم مـ الشقروط:

:ويف هذه اْلؿؾة ذكر أمريـ 

 وهل:: ذـر أم ؾي فإلجلالء أـ ر مـ أربعي أصفر, إول

غ مودًة تزجلود ظوذ إربعوي أصوفر: ـسوـٍي مو اًل, أو ؿوول: ٓ فق حؾػ أن ٓ جلطلهوو أبودًا, أو ظو

أض ِؽ حتك جلـزل ظقسووك, أو شورج افودجول, ؾفوذا متوقؼـ أكوف فوـ جلؽوقن إٓ بعود أـ ور موـ أربعوي 

 أصفر.

 : أ و تعتز إجلالًء.فاحلؽؿ يف هذه إلػاظ

 حؾٌػ ظذ ظدم افقطء أـ ر مـ أربعي أصفر, وهذا حّد اإلجلالء. وذلؽ َٕنا

 إن جعؾ ؽوجلي اإلجلالء أمرًا ورمًو, أو بذل موهلو فف. ثاين:ال
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 ـام فق ؿول: وات ٓ أض ِؽ حتك تشوريب اخلؿر, أو تلـع ادقتي, ؾفذا حرام.

 أو ؿول: وات ٓ أض ِؽ حتك تتـوزيل ظـ مفرِك, أو ُتسؼطل َدجلـِؽ, وكحقه.

 : أكف جلعتز مقفقًو.فاحلؽؿ

 وهلو يف مؼوبؾ افقطء بغر رووهو, وهذا ورم.أكف ضؾى مـفو أن تبذل موالعؾة: 

ََ -ولقق قِـّقاً - ك أربعقُة َأْصقُفٍر مقـ َيؿقـِقفقفقنذا َمَضقققلف: ) ولقق بَتْغقِققِب َحَشقَػٍة يف -، فقنْن َوضِق

، وإٓ ُأِمَر بالطالِق  -الػرج ََ  (.  فؼد َفا

وفقر ؾنكوف جلقؿوػ,  -وفق ـوون ِؿـّوًو, أي: ممؾقـووً -إذا حؾػ ادقيل ومّر ظذ جلؿقـف أربعي أصفر 

 بغ أمريـ:

أن جُيومع: وجلؽقن ذفؽ وفق بتغققى احلشػي, شقاء أـوون ذاـورًا, أو كوشووقًو, وجلؽوقن هبوذا  -1

 ا امع ؿد ؾوء مـ إجلالئف.

 إن امتـع مـ افقطء ؾنن احلوـؿ جللمره أن جلطؾؼ. -2

 الق.: أكف ٓ جلؼع افطالق بؿرور إصفر إربعي, بؾ ٓبد أن جلتؾػظ هق بوفطواظؾؿ•

 والدلقؾ:♦

, وهذا جلدل ظذ أن افػق ي تؽقن بعد مضوول (1)(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) ؿقفف تعوػ: -1

 اددة, وهل أربعي أصفر, وأن افطالق مل جلؼع بؿرورهو.

ًْ َأْرَبَعُي َأْصُفٍر: جُلقَؿُػ َحتَّك جُلَطؾيَؼ, َوَٓ جَلَؼوُع َظَؾْقوِف افطَّواَلُق َحتَّوك »ؿقل ابـ ظؿر:  -2 إَِذا َمَض

 .(2)«ؾيَؼ جُلطَ 

ُفوْؿ جُلقِؿوُػ »ؿول شؾقامن بـ جلسور:  -3 ؾُّ ـُ ـْ َأْموَحوِب َرُشوقِل اتِ ^ ًُ َبْضوَعَي َظشوور ِمو ـْ َأْدَر

 .(3)«قيِل اْفوؿُ 

                                 
 (.226افبؼرة, أجلي ) (1)

 (.5295أخرجف افبخوري ) (2)

 ( بنشـود محقح.1/151أخرجف افشوؾعل ) (3)
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َؼ حاكٌؿ ظؾقف واحدًة، أو ثالثًا، أو َفَسَخ ققلف: )  (.فنن َأَبك: َضؾَّ

 ؼ زوجتف. إذا أبك افزوج أن جلػلء, وأبك أن جلطؾؼ, ؾنن احلوـؿ, أو افؼووول جلطؾ

مو جلؼرره افعؾوامء موـ أن افقاجبووت إذا امتـوع مووحبفو موـ افؼقووم هبوو, ؾونن احلووـؿ  :والعؾة♦

 جلؼقم مؼومف يف أدائفو: ـل ٓ تتعطؾ حؼقق افـوس.

أن احلوـؿ جلؽوقن بوخلقوور يف ؿودر افطوالق, وخقووره خقوور مصوؾحي, إموو أن جلطؾؼفوو  :واظؾؿ•

 .(1)ظذ حسى إمؾح فؾزوجغواحدة, أو ثالث ضؾؼوت, أو جلػسخفو مـف, 

 أكف ؿوم مؼوم افزوج, وافزوج حيؼ فف ذفؽ ـؾف.: والعؾة♦

ََ إوققلف: ) ُبِر أو دوَن الػْرِج فم فا ََ يف الدُّ
 (.  ن َوضِ

 إذا وضئ ادقيل زوجتف يف افدبر, أو بوصورهو دون افػرج, ؾال جلعتز هذا ؾق ًو. 

ك افقطء يف افؼبؾ, ؾلمو افدبر ودون افػرج, ؾوال أن اإلجلالء ادعتز هق احلؾػ ظذ تر: والعؾة♦

جلعتز يف افػق ي: ٕكف فقس مو حؾػ ظؾقف, ـام فق ؿول: وات ٓ أشوؾر إػ افرجلوض, ثوؿ شووؾر فؽوـ إػ 

 بؾدة أخرى.

ََ ققلف: ) َظك بؼا َق مع َيؿقـِفاْلقؿُ وإن ادَّ  أو أكف َوضَِئفا وهل َثقٌِّب ُصدِّ
ةِ  (.  دَّ

 ٕربعي أصفر مل تـتِف, ؾنكف جلصدق مع جلؿقـف: ٕن إمؾ بؼوء اددة.إذا ادظك افزوج أن ا

 وـذا إذا ادظك افزوج أكف وض فو يف اددة وؾوء, وـوكً ادرأة ثقبًو, ؾنكف جلصدق مع جلؿقـف.

 أكف أمٌر خػٌل ٓ جُلعؾؿ إٓ مـ جفتف, ؾقؼبؾ ؿقفف, مع افقؿغ.والعؾة: ♦

َظت الَبؽققلف: ) َقْت وإن كاكت بِْؽرًا، وادَّ  (.  ارَة، وَصِفَد بذلؽ امرأٌة َظْدٌل: ُصدِّ

 و بؽورٌ إذا ـوكً ادرأة بؽرًا, واّدظً أ و مو زافً بؽرًا, واّدظك هق أكف وض فو, ؾشفدت هلو أ و

ق.  امرأٌة ظدٌل, ؾن و ُتصدَّ

                                 
د دؾع افضورر, وهذا حيصؾ افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أن احلوـؿ جلؿؾؽ أن جلطؾؼ ضؾؼي واحدة ؾؼط: ٕن ادؼصق (1)

 بطؾؼي واحدة, واختوره: ابـ تقؿقي.
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 ؿقل ادرأة اظتضد بوفبقـي, وافبقـي هل هذه ادرأة افتل صفدت هلو بذفؽ. أن :والعؾة♦

ؾؾق اّدظً افبؽورة, ومل جلشفد هلو أحد, واّدظك أكوف وض فوو, ؾووفؼقل ؿقفوف بقؿقـوف:  :هذا وظذ•

 فعدم وجقد افبقـي.

 (.  رارًا هبا بال َيؿٍغ وٓ ظْذٍر: فؽؿقلٍ قوإن َتَرَك َوْضَلها: إضققلف: )

هو بؼصد اإلوورار هبو, ومؽوٌ ظوذ ذفوؽ أربعوي أصوفر, فؽـوف مل حيؾوػ, لَ إذا ترك افزوج وض

 ٌر ِمـ مرض أو َؽقبي: ؾنكف جلؽقن مقفقًو, جللخذ حؽؿ اإلجلالء.وفقس فف ظذ

 ؾتضورب فف اددة, ؾنن ؾوء, وإٓ ُأمر بوفطالق, ؾنن ضؾؼ وإٓ ضؾؼ ظؾقف احلوـؿ. :هذا وظذ•

هووو: إووورارًا هبوو, ؾؽووام أن يف آمتـووع موع احلؾووػ لَ أكوف أصوبف ادووقيل حوغ تورك وض: والعؾقة♦

 ـ وض فو بال حؾػ: إوورارًا هبو.إوورارًا هبو, ؾؽذا فق امتـع م

:أفػوظ اإلجلالء: جلصح اإلجلالء بؽؾ فػظ جلدل ظؾقف ظرؾًو. فائدة 

 مورجلح ٓ حيتوج إػ كقي, وــوجلي ٓ جلؼع إٓ بوفـقي. وتـؼسؿ ألػاطف إػ:

:تعؾقؼ اإلجلالء بوفروو, أو ادشوق ي. فائدة 

ؿؽـف وضمهو بغر حـٌ, وٕكوف وسوـ إذا ظّؾؼف برووهو, أو مشوق تفو, ؾال جلؽقن مقفقًو: ٕكف جل

 يف ـقكف أفزم كػسف اجتـوب شخطفو.

. مثالف: ًِ  وات ٓ وض تؽ إٓ برووك, أو إذا ص 

 

 

[] 
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 :قال ادملػ 

قُرُم ظؾققف أبقدًا بـََسقٍب، أو ] ٌم، فَؿقـ َصقبََّف َزْوَجَتقف، أو بعَضقفا بقبعِض، أو بؽقؾِّ َمقـ ََتْ وهق ُُمَقرَّ

، أو معقل، أو مـقل كَظْفقِر  َرضاعٍ  ، أو ُظْضٍق آَخَر ٓ َيـَْػِصقُؾ، بؼقلِقف  قا: أكقِت َظقَعَّ ـٍ ِمـ َطْفٍر، أو َبْط

ل أو َكَقِد ُأْختِل أو َوْجِف َ َاِِت وكحِقه، أو أكِت َظقَعَّ حقراٌم، أو كاْلققَؿْقَتِة والقدِم: ففقق ُمظقاِهٌر، وإن  ُأمِّ

اَرُتف، وَيِصحُّ مـ كؾِّ َزْوَجةٍ قاَلْتُف لزوِجفا: فؾقَس بظِفاٍر وظ  .  [ؾقفا َكػَّ

مشوتؼ موـ افظفور, وُخوّص افظفوُر موـ بوغ شووئر إظضووء: ٕن افظفور مقووع  الظفار لغة:

افرـقب, وادرأة مرـقبي إذا ُؽشقً, ؾؽلكف إذا ؿول: أكوً ظوع ـظفور أمول, أراد: رـقبوؽ فؾـؽووح 

 .(1)فؾؽـوجليحراٌم ـرـقب أمل فؾـؽوح, وهذا مـ فطقػ آشتعورة 

 أن جلّشبف زوجتف بؿـ حترم ظؾقف ظذ افتلبقد. رظًا:قص

 .إصؾ يف الظفار: الؽتاب، والسـة، واإلمجاع♦

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) ؿقفوف: فؿـ الؽتقاب: -1

 .(2)(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

حدجلٌ خقجلؾي بـً موفؽ يف مظووهرة أوس بوـ افصوومً هلوو, ؿوفوً: َطووَهَر  ومـ السـة: -2

ووِدُفـِل ؾِقوِف, ِمـي ًُ َرُشقَل اتِ ^ َأْصوُؽق إَِفْقوِف, َوَرُشوقُل اتِ ^ جُيَ , َؾِجْ  ًِ وِم ـُ افصَّ ل َزْوِجل َأْوُس ْب

                                 
 (.177( حؾقي افػؼفوء فؾرازي )ص: 1/259اكظر ؽرجلى احلدجلٌ ٓبـ ؿتقبي ) (1)

 (.2ادجودفي, أجلي ) (2)



  

 
 الظًاااااااااااااااا ركتاااااااااااااااا   

 
147 

ِؽ »َوجَلُؼقُل:  ـُ َظؿِّ ُف اْب ِؼل اهللَ: َفنِكَّ ًُ َحتَّوك َكوَزَل اْفُؼوْرآُن: «اتَّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ), َؾواَم َبِرْحو

َٓ جَيِوُد, َؿووَل:  «ُيْعتِقُؼ َرَقَبقةً »: , إَِػ اْفَػْرِض, َؾَؼووَل (1)(پ  : ًْ ـِ ُمَتَتقابَِعْغِ »َؿوَفو , «َفَقُصققُم َصقْفَرْي

ـْ مووقوٍم, َؿووَل:  بٌِر َموو بِوِف ِمو ـَ ُف صوقٌخ  : جَلو َرُشقَل اتِ, إِكَّ ًْ : َموو «َفْؾقُقْطِعْؿ ِشقتَِّغ ِمْسقؽِقـاً »َؿوَف ًْ , َؿوَفو

ُق بِِف,   جَلَتَصدَّ
ٍ
ـْ صولء : جَلوو َرُشوقَل اتِ, َؾونيِني ُأِظقـُوُف ِظـَْدُه ِم ًُ ـْ َنْوٍر, ُؿْؾو : َؾوُليِتَ َشووَظَت ٍِذ بَِعوَرٍق ِمو ًْ َؿوَف

ِؽ »بَِعَرٍق آَخَر, َؿوَل:  ـِ َظؿِّ ا َظـُْف ِشتَِّغ ِمْسؽِقـًا، َواْرِجِعل إَِػ اْب  .(2)«َقْد َأْحَسـِْت، اْذَهبِل َفَلْضِعِؿل هِبَ

 ا ؿؾي. مـعؼد ظؾقف يف واإلمجاع: -3

مٌ ققلف: )  (. وهق ُُمَرَّ

:الظفار لف حؽمن 

 ؾفق ورم ٓ جيقز, بدٓفي افؽتوب, وافسـي, واإلمجوع, وشبؼ ذـرهو ؿرجلبًو. حؽؿ تؽؾقػل: -أ

مووـ  وزور:مووـ حقووٌ اإلكشوووء,  مـؽققر: (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) وات ؿووول:

 حقٌ اخلز, ؾفق ـوذب ؾؾقسً زوجتف ـلمف.

 تقؾرت صوروضف.ؾفق محقح إذا  حؽؿ وضعل: -ب

 واظؾؿ أكف يشسط لصحة الظفار ثالثة صقروط:•

ٿ ٹ ٹ ٹ ) : ٕن ات ؿووول:أن يؽقققن ادظققاِهر زوجققًا، وادظققاَهر مـفققا زوجققةً  -1

 .(ٹ

 ؾؾق طوهر افسوقُد ِمـ أمتف, أو طوهر أحٌد مـ أجـبقٍي, ؾال جلؼع طفورًا.وظؾقف: 

أو ممقوز جلعؼؾوف, أي: جلعور  أكوف : وهق ـؾ زوج مؽؾػ, أن يؽقن الزوج مـ يصح ضالقف -2

 إذا تؾػظ بوفطالق, ؾنن ظؼد افـؽوح جلـحّؾ.

                                 
 (.1ادجودفي, أجلي ) (1)

ٕفبوين يف محقح , وحسـف احلوؾظ, وا(4279(, وابـ حبون )2214وأبق داود ) (,27319أمحد يف ) أخرجف (2)

 .(1918أيب داود )
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أمووو طِفووور افـوووئؿ, وادغؿووك ظؾقووف, وافسووؽران, وافغضووبون: ؾقؼووول ؾقووف مووو ؿقووؾ يف ضالؿفووؿ, 

 وإجلالئفؿ.

 : بلن جلشبف زوجتف, أو بعضفو بؿـ حترم ظؾقف, وشتليت أؿسوم افتشبقف.وجقد التشبقف -3

ط إشووالم افزوجووي, وـوذا افووزوج: ٕن حؽووؿ أكؽحوي افؽػووور ـلكؽحووي أكووف ٓ جلشوس: واظؾقؿ•

 ادسؾؿغ, جلستى ظؾقفو مو جلستى ظذ كؽوحفؿ.

ُرُم ظؾقف أبدًا بـََسقٍب، أو َرضقاٍع ِمقـ ققلف: ) فَؿـ َصبََّف َزْوَجَتف، أو بعَضفا ببعِض، أو بؽؾِّ َمـ ََتْ

، أو ُظْضٍق آَخَر ٓ َيـَْػِصُؾ، بؼق ـٍ قل أو َكَققِد َطْفٍر، أو َبْط ، أو معقل، أو مـقل كَظْفقِر ُأمِّ لِف  ا: أكِت َظقَعَّ

 (.  ُأْختِل أو َوْجِف َ َاِِت وكحِقه، أو أكِت َظَعَّ حراٌم، أو كاْلقَؿْقَتِة والدِم: ففق ُمظاِهرٌ 

 وكشقر إلقفا بالتػصققؾ فـؼقل:ذـر ادمفػ هـو مقرًا مـ مقر افظفور, 

 ذكر ادملػ مـفا:فف مقر, افظفور, وتشبقف افزوج فزوجتف 

 أن جلشبففو بلمف. إوػ:

ًِ ظعَّ ـظفر جديت: ٕ و أم.  مثالف: ًِ ظعَّ ـظفر أمل, وجلؾحؼ بف أك  أك

:ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ) هذا طفور بوإلمجوع, وأجلي موورحيي ؾقوف: حؽؿف

 .(ڤ ڤ

وزوجوي أبقوف,  أن جلشبف زوجتف بؿـ حترم ظؾقف ظوذ افتلبقود: ـعؿتوف, وخوفتوف, وأختوف, الثاكقة:

 وأختف مـ افرووع, وأم كسوئف.

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) أكف طفور: ٕكف جُلشبِف حترجلؿ إم افذي ؿول ات ؾقوف: فاحلؽؿ:

 وهمٓء ورموت ظذ افتلبقد: ـوٕم. (ڃ

فق صبف زوجتف بظفر ذـر: ٕكف صبففو بظفر مـ حيرم ظؾقف ظذ افتلبقود, ؾلصوبف  ويؾحؼ بذلؽ:

 إم.

 مـ أظضوء افزوجي بظفر أمف. تشبقف ظضق :ةالثالث
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 طفرِك, أو جلدِك, أو رأشِؽ ظع ـظفر أمل, ؾفذا طفور. مثالف:

أن إمر افذي ٕجؾف حرم افظفور مو ؾقف مـ تشبقف طفور امرأتوف بظفور أموف, ؾقؾحوؼ  :والعؾة♦

 هبذا مو حيصؾ مـ افتشبقف بؿـ حترم ظؾقف, مـ امرأة, وظضق. 

فشوعر, وافسوـ, وافظػور, ٓ جلعود طفوورًا, ؾتشوبقفف فؽـ افعضق افذي هوق حؽوؿ ادـػصوؾ: ـو

 بظفر إم فقس طفورًا.

 أن جلشبف زوجتف بعضق مـ أظضوء أمف ؽر افظفر. :ةالرابع

ًِ ظعَّ ـقد أمل, أو رأشفو, أو رجؾفو. مثالف:  أك

أكف طفور: ٕكف صبف زوجتوف بعضوق موـ أظضووء أموف, ؾؽوون مظووهرًا, ـوام فوق صوبففو  فاحلؽؿ:

 ف ظضق حيرم افتؾذذ بف, ؾؽون ـوفظفر.بظفرهو, وٕك

ًِ ظووعَّ حوورام, ؾفووذا طفووور, وفووق كووقى بووف افطووالق: ٕكووف مووورجلح يف  :ةاخلامسقق أن جلؼووقل: أكوو

 حترجلؿفو.

ًِ ظعَّ ـودقتي, وافدم, واخلـزجلر, ؾفذا طفور. :ةالسادش  أن جلؼقل فزوجتف: أك

, أو ظـدي ـلمل, أو م ؾ أمل, ؾننْ  :ةالسابع ًِ ظعَّ  ؿصد افظفور ؾفق طفور. أن جلؼقل: أك

وإن مل جلؼصد افظفور, وإكام ؿصد أمرًا آخر ـودحبي, وافتؼودجلر, بل وو م وؾ أّموف يف ادحبوي مو اًل: 

ؾؾقس طفورًا, وإن أضؾؼ هذه افؾػظي, ومل جلـِق طفورًا, وٓ ؽره, ؾفق طفور: ٕكف صبف امرأتوف بجؿؾوي 

 أمف.

 (.  وإن قاَلْتُف لزوِجفا: فؾقَس بظِفارٍ ققلف: )

 إذا ؿوفً افزوجي أحد هذه إفػوظ افسوبؼي, ؾنكف ٓ جلعتز طفورًا. 

 ؾخص إزواج بذفؽ. (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ) أن ات ؿول: :والدلقؾ♦

احلؼ ؾقفوو حوؼ افوزوج, ؾوال نؾوؽ هول  -وِمـ طفور, وضالق, وكحق -وٕن هذه إحؽوم 

 لؽـ قال:إزافتف, 
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اَرُتفققلف: )  (.  وظؾقفا َكػَّ

ًَ ظع ـظفر أيب, أو أخل, وكحق ؾنذا ؿوفً: افزوج  , ؾعؾقفو ـػورة افظفور.وي م اًل: أك

 : ؿقوشًو ظذ افزوج, إذا تؾػظ بؿ ؾ هذه إفػوظ.والعؾة

 (.  وَيِصحُّ مـ كؾِّ َزْوَجةٍ ققلف: )

ووبط افزوجي افتل جلصح ادظوهرة مـفوو: ـوؾ زوجوي, ـبورًة ـوكوً, أو موغرة, مسوؾؿًي, أو 

  جلؿؽـ, دخؾ هبو, أو مل جلدخؾ.ذمقي, جلؿؽـ وضمهو, أو ٓ

 : ؾال جلصح ادظوهرة مـفو.أما إمة

 : ؾؽؾ زوج مح ضالؿف مح طفوره.وأما الزوج
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 لاااافص

 :قال ادملػ

ؼقًا بَشق] اًل، وُمَعؾَّ تقًا، فقنن قوَيِصحُّ الظِّفاُر ُمَعجَّ ْرٍط، فقنذا ُوِجقَد، صقاَر ُمَظقاِهرًا، وُمْطَؾؼقًا، وُمَققِّ

ََ فقف كَ 
ـْ طقاَهَر مـفقا، َوضِ َّق ، وَدواظققِف ِم ٌَ قَر وط ُرُم قبقَؾ أن ُيَؽػِّ َر، فنذا َفَرَغ الققُت زاَل الظِّفاُر. وحَيْ ػَّ

َِ، وهق الَعْقُد، وَيؾَزُم إخراُجفا قبَؾقف ظـقَد الَعقْزِم ظؾققف. وَتْؾَزُمقف  ِة إٓ بالَقْط اَرُة يف الذمَّ وٓ َتْثُبُت الَؽػَّ

اَرٌة واحدٌة: لَتؽريرِ  ه قبَؾ التؽػِر مـ واحدةٍ، ولظِفاِره مـ كِسائِف بَؽؾؿٍة واحدةٍ، وإن طاَهَر مقـفـ َكػَّ

اراٌت   .[بؽؾمٍت فَؽػَّ

ادصووـػ يف بقووون حؽووؿ تعجقووؾ افظفووور, وتعؾقؼووف, وتقؿقتووف, وـػورتووف,  ههووذا افػصووؾ ظؼوود

 وحترجلؿ افقطء ؿبؾ افتؽػر, ومو جلؾزم بتؽرجلره.

الً ققلف: )    (.وَيِصحُّ الظِّفاُر ُمَعجَّ

ًِ ظوعَّ ـظفور أمول, ؾقؼوع مـجوزًا, -أي: مـجزاً - جلصح ـقن افظفور معجالً  , ـولن جلؼوقل: أكو

, ٓ ممجاًل, وٓ معؾؼًو, وهق إمؾ. ًٓ  حو

ؼًا بَش ققلف: )  (.  ْرٍط، فنذا ُوِجَد، صاَر ُمَظاِهراً قوُمَعؾَّ

 جلصح افظفور إذا ظّؾؼ ظذ صورٍط, شقاًء ـون صورضًو ؽر وض.

ًِ ظعَّ ـظفر أمل.فق  مثالف: ًِ افدار ؾلك ًِ ظعَّ ـظفر أمل, أو إن دخؾ ًِ ؾلك  ؿؿ

 أو ـون افتعؾقؼ ظذ صورط وض.

ًِ ظعَّ ـظفر أمل.  مثالف:  إذا دخؾ رمضوُن ؾلك

 (.  وُمْطَؾؼاً ققلف: )

 أي: جلصح افظفور ؽر ممؿً, وهق إمؾ.

تاً ققلف: )  (.  وُمَققِّ

 أي: جلصح افظفور مدًة ممؿتًي.
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ًِ ظعَّ ـظفر أمل يف صفر صعبون, ؾقصح, وجلؼع طفورًا.أ مثالف:  ك

َٓ »ؿول:  حدجلٌ شؾؿي بـ مخر افبقووول :والدلقؾ♦  َموو 
ِ
ـَ افـيَسووء ًُ اْمرًا ُأموقُى ِم ـْ ـُ

ـَ اْموَرَأيِت صووق ًو جُلَتووَبُع يِب َحتَّوك أُ  ًُ َأْن ُأمووقَى ِمو ي, َؾَؾامَّ َدَخَؾ َصْفُر َرَمَضوَن ِخْػ ْموبَِح, جُلصوقُى َؽْرِ

 .(1)«َؾَظوَهْرُت ِمـَْفو َحتَّك جَلـَْسؾَِخ َصْفُر َرَمَضوَن...

َر، فنذا َفَرَغ الققُت زاَل الظِّفارُ ققلف: ) ََ فقف َكػَّ
 (.  فنن َوضِ

 إذا وضئ يف اددة افتل طوهر مـفو: ـشفر رمضون يف اد ول افسوبؼ, ؾنكف جلؽػر ـػورة طفور.

 ػورة طفور حغ وضئ يف رمضون.أن افـبل ^ أمر شؾؿي بؽ والدلقؾ:♦

 وإن ؾرغ افقؿً ومل جلطل: ؾؼد زال افظفور بؿضول اددة, ؾؾق وضئ بعدهو ؾال ـػورة.

ٌَ ققلف: ) َر وط ُرُم قبَؾ أن ُيَؽػِّ  (.  وحَيْ

 فقحرم ظؾقف قبؾ التؽػر أمران:إذا وجبً ظذ افزوج ـػورة افظفور, 

 جلؽػر ـػورة افظفور. ؾقحرم ظؾقف وطء مـ طوهر مـفو ؿبؾ أن  اْلمع: -1

 .(2)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ) أن ات ؿول: والدلقؾ:♦

ا َحتَّك َتْػَعَؾ َما َأَمَرَك اهللُ بِفِ »وفؼقفف ^:   .«َفاَل َتْؼَرهْبَ

وٓ ؾرق بغ أن تؽقن افؽػورة إضعومًو, أو مووقومًو, أو إظتوؿوًو, ؾقؿتـوع ادوس يف ا ؿقوع حتوك 

 جلؽػر.

ـْ طاَهرَ ققلف: ) َّ  (.  مـفا وَدواظقِف ِم

 ـوفُؼبؾي, وآشتؿتوع بام دون افػرج. دواظل القطَ: -2

                                 
(, وحسـف إفبوين يف 1198(, وافسمذي )2564(, وابـ موجف )2213(, وأبق داود )23755أخرجف أمحد ) (1)

 .(1917محقح أيب داود )

 (.3ادجودفي, أجلي ) (2)
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ؾودذهى: أ و حترم ظؾقف, حتك جلؽػر ـػورة افظفوور, ؾؾوقس فوف تؼبقوؾ, أو مبوصوورة موـ طووهر 

 مـفو إٓ بؽػورة.

ا َحتَّك َتْػَعَؾ َما َأَمَرَك اهللُ بِفِ » ظؿقم ؿقفف ^: :والدلقؾ♦  .(1)«َفاَل َتْؼَرهْبَ

َِ، وهق الَعْقدُ وٓققلف: ) ِة إٓ بالَقْط اَرُة يف الذمَّ  (.   َتْثُبُت الَؽػَّ

ادظوِهُر تستؼر افؽػورة يف ذمتف, وجيى أن شرجفوو إذا وضوئ زوجتوف, وهوق افَعوقُد ادوذـقُر يف 

 ؾؿتك وضئ فزمتف افؽػورة. (ڌ ڌ ڎ ڎ) ؿقفف:

وتسوتؼر يف ذمتوف إذا : ٕن صورط افقجقب هوق ا وامع, وذلؽأمو ؿبؾ افقطء: ؾال  ى ظؾقف: 

 جومع, وهق مل جيومع.

فق موت افرجؾ ؿبؾ أن جلطل, أو موتً ادرأة ؿبؾ أن جلطل, أو ؾورؿفو بطالق ؿبوؾ أن : هذا وظذ•

 جلطل, ؾال  ى ظؾقف افؽػورة.

 (.وَيؾَزُم إخراُجفا قبَؾف ظـَد الَعْزِم ظؾقفققلف: )

 و جلعزم ظؾقف. جلؾزم ادظوهَر إخراُج افؽػورِة فؾظفور ؿبؾ افقطء, ظـدم

 .(ژ ژ ڑ ڑ) ؿقفف تعوػ: والدلقؾ:♦

 وٓ حيّؾ فف وطء امرأتف افتل طوهر مـفو ؿبؾ إخراج افؽػورة, ـام شبؼ.

اَرٌة واحدٌة: لَتؽريِره قبَؾ التؽػِر مـ واحدةٍ ققلف: )  (.  وَتْؾَزُمف َكػَّ

 إذ ـرر افزوج افتؾػظ بوفظفور, وأراد أن جلعقد, ؾنن ظؾقف ـػورة واحدة.

 ظؾؿ أن تؽرار الظفار لف حالتان:وا•

 إذا كرر الظفار مـ امرأة واحدة: فؾف حالتان: -أ

 أن جلؽقن تؽرجلره بعد افتؽػر. -1

                                 
 .(2378ي )(, وابـ خزجلؿ744(, وابـ ا ورود يف ادـتؼك )3299(, وافسمذي )16421أخرجف امحد ) (1)

 (.2591ومححف إفبوين يف اإلرواء )
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 طوهر, ثؿ ـػر, ثؿ طوهر مرة أخرى, ؾتؾزمف ـػورة أخرى.  مثالف:

أن افظِفووَر إوَل اكتفوك بووفتؽػر, وهوق أن اشوتلكػ طفوورًا جدجلودًا ترتوى ظؾقووف : والعؾقة♦

 افزوجي ادحّؾؾي, ؾلوجى ـػورًة ـوٕول. حترجلؿ

 أن جلؽقن تؽرجلره ؿبؾ افتؽػر: ؾعؾقف ـػورة واحدة, وفق تعدد افتؾػظ بف. -2

 أكف مل جلػعؾ إػ أن مو جلقجى افؽػورة, وهق افقطء بعد افظفور.لعؾة: وا♦

اراٌت ققلف: )  (.  ولظِفاِره مـ كِسائِف بَؽؾؿٍة واحدةٍ، وإن طاَهَر مـفـ بؽؾمٍت فَؽػَّ

 إذا طاهر مـ كسائف: فؾف حالتان: -ب

 أن جلؽقن طِفوره مـ كسوئف بؽؾؿي واحدة. -1

 ؿول فـسوئف: أكتـ ظعَّ ـظفر أمل, ؾال جلؾزمف إٓ ـػورة واحدة: ٕكف طفور واحد. مثالف:

 أن جلؽقن طفوره مـ كسوئف بؽؾامت. -2

ًِ ظعَّ ـظفر أمل. مثالف:  أن جلؼقل فؽؾ واحدة مـ كسوئف: أك

مف ـػورات: ٕ و أجلامن متؽررة ظذ أظقون متػرؿي, ؾؽون فؽؾ واحدة ـػورة, ـوام فوق ـّػور ؾتؾز

 ثؿ طوهر.
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 لاااافص

 :قال ادملػ 

، فقنن مل َيْسقَتطِْع َأْضَعقَؿ ِشقتَِّغ ِمْسقؽِقـًا، ] ـِ ُمَتَتقابَِعْغِ اَرُتف: ِظْتُؼ َرقبٍة، فنن مل ََيِْد صقاَم َصقفري َكػَّ

ـِ ِمْثؾِفقا، فاضقاًل ظقـ كِػايتِقف َدائقًم، وكػايقِة َمقـ وٓ َتْؾَزُم ال ـْ َمَؾَؽفقا، أو َأْمَؽـَقف ذلقؽ بقَثَؿ َ
ِ َقَبُة إٓ د رَّ

قٍؾ، ومقاٍل َيُؼققُم َكْسقُبف  ؿُّ ـٍ وَخادٍم، وَمركقٍب، وَظْرِض بِْذلتف وثِقاِب َهَ َيُؿقُكف، وَظمَّ حَيتاُجف مـ َمسؽ

َِ دَ  فقا إٓ َرَقَبقٌة ُممِمـَقٌة، َشقؾقؿٌة مقـ َظققٍب بُِؿْمَكتِف، وُكُتِب ِظْؾٍؿ، ووفا قاراِت كؾِّ . وٓ َُيْزئ يف الَؽػَّ ـٍ ْي

َررًا َبقِّـًا: كاْلَعَؿك، وصَؾِؾ الَقد، أو الِرْجؾ، أو َأْقَطِعفا، أو َأقطِع اإلْصقَبِع الُقْشقَطك، قرُّ بالعؿِؾ َض قَيُض 

بَّاَبِة، أو اإلهباِم، أو إَْكُؿَؾِة مـ اإلهب ـَص أو السَّ ِر مـ يقٍد واحقدةٍ، وٓ َُيْقزئ قِر والبِـَْص قاِم، أو َأْقَطِع اخْلِ

َكقا، وإَ قُؼ، واْلقققَؿرهقُن، اْلققؿُ َمقريٌض َمقْلُيقٌس مـقف، وكحققُقه، وٓ أمُّ َوَلقٍد، و َُيْقزئ  ُر، وَوَلققُد الزِّ َدبَّ

َؾفااولق  احلامُؾ  واْلاين وإََمةُ   .[ْشَتْثـَك َ ْ

حؽوم ـػورة افظفور, وؽرهو موـ افؽػوورات مموو هوق يف معـوك ـػوورة هذا افػصؾ هق يف بقون أ

 افظفور, ومو جيزئ ؾقفو, ومو ٓ جيزئ.

َػرت افشولء إذا ؽطقتف, وشستف. الؽػارة: لغة: ـَ  ملخقذة مـ ؿقهلؿ: 

 وادراد هبو هـو: مو جلدؾعف.

اَرُتف: ِظْتُؼ َرقبةٍ ققلف: )  (.  َكػَّ

:كػارة الظفار هب ظذ الستقب 

 وتؽقن افرؿبي مممـًي. ظتؼ رقبة: -1

، فنن مل َيْسَتطِْع َأْضَعَؿ ِشتَِّغ ِمْسؽِقـاً ققلف: ) ـِ ُمَتَتابَِعْغِ  (.  فنن مل ََيِْد صاَم َصفري

 موم صفرجلـ متتوبعغ. إذا مل َيد الرقبة: -2

 أضعؿ شتغ مسؽقـًو. فنن مل يؼدر ظذ الصققام: درٍض، أو شػٍر، أو لػرط صفقة: -3

 : شؼطً ظـف افؽػورة.نن مل يؼدر ظذ اإلضعامف -4
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) ؿقفوف تعووػ: ودلقؾ هذا الستقب:♦

 .  (1)(ژ ڑ ڑ

 .(2)(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ)وؿقفف تعوػ: 

ـِ ِمْثؾِفقا، فاضقاًل ظقـ كِػايتِقف ققلف: ) ـْ َمَؾَؽفقا، أو َأْمَؽـَقف ذلقؽ بقَثَؿ َ
ِ َقَبُة إٓ د َدائقًم، وٓ َتْؾَزُم الرَّ

قٍؾ، ومقاٍل  ؿُّ ـٍ وَخادٍم، وَمركقٍب، وَظْرِض بِْذلتقف وثِققاِب َهَ وكػايِة َمـ َيُؿقُكف، وَظمَّ حَيتاُجف مـ َمسؽ

ـٍ  َِ َدْي  (.  َيُؼقُم َكْسُبف بُِؿْمَكتِف، وُكُتِب ِظْؾٍؿ، ووفا

:ر إٓ بلحد أمريـ  ٓ تؾزم الرقبة ظذ ادؽػِّ

 س و ب ؿـ.أو جلؿؽـف أن جلش -2أن جلؿؾؽفو.  -1

:وهذا الشقراَ لف صقروط 

 أن جلؽقن ب ؿـ م ؾفو, أو بزجلودٍة جلسورة. -1

أن جلؽقن ثؿـفو ؾوواًل ظـ ـػوجلتف, وـػوجلي مـ  ى ظؾقف كػؼتف, وظـ حقائجوف إموؾقي,  -2

 وحقائٍ مـ جلؿقكف مـ مسؽـ, وخودم, ومرـقب, وثقوب ظودة, وثقوب  ؿؾ.

 ربحف: ٕن هذا داخؾ يف افـػؼي.وؾوواًل ظـ رأس موٍل ٓ جلستغـل ظـ 

فق ـون ظـده موئي رجلول, وهوذه ادوئوي جلشوتغؾ هبوو, وربحوف جللـؾوف هوق وأهؾوف, ؾوال  :هذا وظذ•

  ى افؽػورة.

وـوذفؽ جلؽووقن ادوول ؾوووواًل ظوـ ؿقؿووي ـتوى افعؾووؿ افتول حيتوووج إفقفوو, ووؾوووء دجلقكووف ت, أو 

 فمدمل.

 و ممجؾًي, مل جلؾزمف افعتؼ.ؾنن ـون ظؾقف دجلقن ت, أو فمدمل حّوفًي, أ

                                 
 .(3دجودفي, أجلي )ا (1)

 .(4دجودفي, أجلي )ا (2)
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اراِت كؾِّفا إٓ َرَقَبٌة ُممِمـٌَة، َشقؾقؿٌة مقـ َظققٍب َيُضقققلف: ) َررًا قرُّ بالعؿقِؾ َضققوٓ َُيْزئ يف الَؽػَّ

 (.  َبقِّـاً 

:يشسط يف الرقبة ادعتؼة شتة صقروط 

 ؾنن ـوكً ؽر مممـي ؾال  زئ. أن تؽقن مممـة: -1

 والدلقؾ: ♦

 .(1)(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) ـػورة افؼتؾ: ؿقفف تعوػ يف -أ

ـَ اهللُ؟»حدجلٌ معووجلي بـ احلؽؿ حغ أراد ظتؼ جورجلتف شلهلو افـبول ^:  -ب : يِف  «َأْيق ًْ َؿوَفو

, َؿوَل: 
ِ
اَمء ـْ َأَكا؟»افسَّ ًَ َرُشقُل اتِ, َؿوَل:  «َم : َأْك ًْ َا ُمْمِمـَةٌ »َؿوَف  ؾـص ظذ اإلجلامن. (2)«َأْظتِْؼَفا: َفنَِنَّ

ًْ ومل تؼقد بوإلجلامن, ؾام وجف اصساط ـق و مممـي؟ؾفنن قق  : افرؿبي يف ـػورة افظفور ؿد ُأضؾَِؼ

جلؽػل ـقن افرؿبي ؿقدت بوإلجلامن يف ـػورة افؼتؾ, وادؼرر ظـد احلـوبؾوي وؽورهؿ: أكوف إذا احتود 

 احلؽؿ واختؾػ افسبى ؾقحؿؾ ادطؾؼ ظذ ادؼقد.

, وهق اإلظتوق, وافسبواحلؽؿ هـا  ى خمتؾػ.: متحدي

 .أن تؽقن شؾقؿًة مـ ظقب يضقّر بالعؿؾ -2

 , وإمؾ يف افرؿبي: افسالمي.(ڈ ڈ) أن ات تعوػ ؿول: :والدلقؾ♦

وٕن ادؼصقد مـ نؾقؽ افرؿقؼ مـوؾعف, ونؽقـف مـ افتصور  فـػسف, وٓ حيصؾ هوذا موع موو 

 جلضور ووررًا بقـًو.

                                 
 .(92فـسوء, أجلي )ا (1)

 .(537)أخرجف مسؾؿ  (2)
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 ووررًا بقـًو ؾؼول: ثؿ ذـر ادمفػ أم ؾي فؾعققب افتل تضور بوفعؿؾ

قبَّاَبِة، ققلف: ) كاْلَعَؿك، وصَؾِؾ الَقد، أو الِرْجؾ، أو َأْقَطِعفا، أو َأقطقِع اإلْصقَبِع الُقْشقَطك، أو السَّ

ـَص   (.  ِر مـ يٍد واحدةٍ قِر والبِـَْص قأو اإلهباِم، أو إَْكُؿَؾِة مـ اإلهباِم، أو َأْقَطِع اخْلِ

 جلضوّر افعقُى بوفعؿِؾ ووررًا بقـًو.أن  وادراد:هذه أم ؾي ـام تؼدم, 

 (.  وٓ َُيْزئ َمريٌض َمقئقوٌس مـف، وكحُقهققلف: )

إذا ـون افرؿقؼ مرجلضًو مروًو جلغؾى ظذ افظوـ أكوف مق وقوس موـ صوػوئف: ـوام فوق ـوون مصووبًو 

 بوفسورضون, أو اإلجلدز, أو وجى ظؾقف افؼصوص, ؾال جيزئ إظتوؿف. 

 جلتؿؽـ مـ افعؿؾ هبذه احلول. أن وجقده ـعدمف, ؾفق فـوالعؾة: ♦

 ؾنن ـون مرجلضًو مروًو جلرجك برؤه: ؾقجزئ إظتوؿف.

 (.  وٓ أمُّ َوَلدٍ ققلف: )

 .أن تؽقن الرقبة كامؾة الرق -3

 ؾال جيزئ ظتؼ أم افقفد. وظذ هذا:•

 أن ظتؼفو مستحؼ بسبٍى آخر, وهق إجلالد افسوقد هلو, ؾفل شتعتؼ بؿقتف. والعؾة:♦

رُ قؿُ الْ وَُيْزئ ققلف: )  (.  َدبَّ

ًَ حوّر, ؾودودبر جيوزئ  اددبر: ًُّ ؾلكو هق افذي ظّؾؼ شوقدُه افعتَؼ بؿقتف: بولن ؿوول مو اًل: إذا مو

 إظتوؿف يف ـػورة افظفور.

 أكف ظبٌد جيقز بقعف, وافتدبر جلصح إبطوفف, وافساجع ظـف.والعؾة: ♦

قم افؽتوبوي, ؾونن أدى وـذفؽ جلصح إظتوق ادؽوتى يف ـػورة افظفور, إذا مل جلمد صووق ًو موـ كجو

 مـفو صوق ًو مل جلصح: ٕكف ؿد ظتؼ بعضف, ؾؽون ـام فق أظتؼ بعض رؿبي.
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َكا، وإَ ُؼ، واْلقَؿرهقنُ ققلف: )  (.  وَوَلُد الزِّ

يف رؿبي افظفوور جلصوح إظتووق هومٓء ادوذـقرجلـ: وفود افزكوو, وإمحوؼ, وادرهوقن, إذا ـووكقا 

 أرؿوء. 

 ٓ جلمثر ظذ افعؿؾ تلثرًا بقـًو. أن مو ؾقفؿ مـ افـؼصوالعؾة: ♦

 هق افذي جلؼع يف اخلطل, وافؼبقح ظذ بصورة: فؼؾي مبوٓتف بودضور. وإ ؼ:

 (.  واْلاينققلف: )

 ـذفؽ جلصح ظتؼ ا وين, بشورط: أن تؽقن جـوجلتف ٓ تقجى ؿتؾف.

 .(ڈ ڈ) :ظؿقم ؿقفف تعوػ والدلقؾ:♦

َؾفاْشَتْثـَك اولق  احلامُؾ  وإََمةُ ققلف: ) ْ َ  .) 

 ـذفؽ جلصح إظتوق إمي احلومؾ.

 أ و رؿبي ـومؾي بدون احلؿؾ, ؾقصح ظتؼفو, واشت ـوء احلؿؾ. والعؾة:♦

 ؾالبد أن جلـقي أن هذا اإلظتوق هق ظـ ـػورة, وجلعقـفو فؾظفور. الـقة: -4

 : ؾال جيزئ إخراج ا ـغ ـػورة.أن تؽقن الرقبة متحؼؼة احلقاة -5

: وهوؿ ـوؾ ذي رحوؿ وورم, ؾفومٓء جلعتؼوقن مـ تعتؼ ظؾقف إذا مؾؽفقا أن ٓ تؽقن الرقبة -6

 بؿجرد مؾؽف هلؿ.

ـْ َمَؾَؽ َذا َرِحٍؿ َُمَْرٍم، َفُفَق ُحر  »مرؾقظًو:  حدجلٌ شؿرة بـ جـدب  والدلقؾ:♦  .(1)«َم

 

 

 

                                 
(, وافـسوئل يف افؽزى 2524(, وابـ موجف )1365(, وافسمذي )3949(, وأبق داود )25167أخرجف أمحد ) (1)

 (.1746ين يف اإلرواء )(, ومححف إفبو4898)
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 لاااافص

 :قال ادملػ 

َؾقف رمضقاٌن، أو فِْطق] ؾَّ قاِم َتشقََيُِب التتاُبُع يف الصْقِم، فنن ََتَ ريٍؼ، وَحقْقٍض، قٌر ََيِقُب: كعققٍد، وأيَّ

، وكحققِقه، أو َأْفَطققَر َكاِشقققًا، أو ُمْؽَرهققًا، أو لُعققْذٍر ُيبقققُح الِػْطققَر: مل َيـَْؼطِققْع. 
ٍِ وُجـقققٍن، وَمققَرٍض خَمققق

ِزُئ يف فِطرَ  ، وٓ مـ  قرِ  ةٍ وَُيزُئ التؽػُر بم َُيْ ِزُئ مـ اْلُزِّ أقؾُّ مـ ُمدو ـِ فؼط، وٓ َُيْ ْي ه أققؾُّ مقـ ُمقدَّ

ِزْئقف. وَهِقُب الـِّقَّقُة يف  قاُهْؿ: مل َُيْ ى ادسقاكَغ، أو َظشَّ  إلققفؿ، وإن َ قدَّ
ـْ ََيقُز َدْفُع الزكاةِ َّ لؽؾِّ واحٍد ِم

ظاِهُر مـفقا لققاًل، أو َنقارًا اْكَؼَطقَع التتقاُبُع، وإن أصقاَب اْلققؿُ التؽػِر مـ َصقْقٍم، و قِره، وإن أصقاَب 

 .[اًل مل َيـَْؼطِعْ  َرها لق

 ظؼد ادصـػ هذا افػصؾ: فبقون حؽؿ افصقم يف افؽػورة, واإلضعوم ؾقفو, ومو جلتعّؾؼ بذفؽ.

 (.  ََيُِب التتاُبُع يف الصْقمِ ققلف: )

افصوقم, وهوذا  وهقل: إذا مل جلتؿؽـ ادظوهر مـ اإلظتوق ؾنكف جلـتؼؾ بعد ذفؽ إػ ادرتبي اف وكقي,

 صقم افشفرجلـ, وٓ جلػرق بغ أجلومفو.افصقم جلشسط ؾقف افتتوبع, ؾق

 .(1)(ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ) ؿقفف تعوػ: والدلقؾ:♦

قاِم َتشقققلف: ) َؾف رمضاٌن، أو فِْطقٌر ََيِقُب: كعققٍد، وأيَّ ؾَّ ريٍؼ، وَحقْقٍض، وُجـققٍن، وَمقَرٍض قفنن ََتَ

، وكحِقه، أو َأْفَطَر َكاِشقًا، أو ُمْؽَرهًا، أو لُعْذٍر ُيبقُح الِػْطَر:  ٍِ  (.  مل َيـَْؼطِعْ خَمق

دو ؿّرر أن افتتوبع صورط, وأكف ٓ جلصح افصقم بدوكف, ذـر أن اصساط افتتوبع جلسوؼط إذا وجود 

 وهل:ظذر صورظل, وذـر مقرًا مـ أظذار صورظقي ٓ تؼطع افتتوبع, 

إذا موم ؾؼطعف صفر رمضون, ؾصوم رمضوون, أو أجلووم افعقود, أو أجلووم افتشوورجلؼ, ؾنكوف إذا  -1

 رع ؾقف مـ مقم افؽػورة.وقد دو صؾرغ مـفو جلع

                                 
 .(4دجودفي, أجلي )ا (1)
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َـّ ادظوهر, أو مرض مرووًو خمقؾوًو, أو ُوجود  -2 ر اُدظوهر ظورٌض: ـام فق ُج إذا ظرض فؾُؿؽػي

بف ظذر جلبقح افػطر: ـوفسػر, أو ـوكً ادرأة حوماًل, أو مروعًو فضورر وفود و بوفصوقم, أو ؿطعفوو 

 ع, ؾققامؾ بعدهو موقومف, وٓ صولء ظؾقف.احلقض, ؾؽؾ هذه افؼقاضع وإظذار ٓ تؼطع افتتوب

ِزُئ يف فِطرَ ققلف: )  (.  فؼط ةٍ وَُيزُئ التؽػُر بم َُيْ

 إذا ظجز ظـ افصوقوم, ؾنكف جلـتؼؾ إػ اإلضعوم, وووبط ظدم آشتطوظي:

 أن ٓ جلستطقع, وجلعجز بوفؽؾقي ظـ افصوقوم: فؽقكف مرجلضًو مروًو ٓ جلرجك برؤه. -1

ادُجووِمع إذا ـوون ٓ جلسوتطقع تورك  مثقؾ:ـ جلؾحؼوف ووورر إذا مووم, إذا ـوون جلسوتطقع, فؽو -2

ا امع, وجلتضورر بذفؽ, أو ؽره مـ إموراض: ـولن جلؽوقن مرجلضوًو مرووًو حيتووج معوف إػ صوورب 

 ادوء, أو افدواء.

وـذفؽ فق أن افصوقوم جلمدي بف إػ ترك ادعقشي, ؾونذا مووم مل جلوتؿؽـ موـ ضؾوى ادعقشوي فوف, 

 ق ٓ جلستطقع حؽاًم.ودـ جلؿقكف, ؾف

ور موـ افصووقوم إػ اإلضعووم, ؾنكوف جلطعوؿ شوتغ مسوؽقـًو, ظوـ ـوؾ  إذا تؼرر هذا, واكتؼوؾ ادؽػي

 مسؽغ كصػ موع.

أمو جـُس ادُْخَرِج: ؾفق مو شَرج يف زـوة افػطر, وهل مخسي أمـو : افّز, وافشوعر, وافتؿور, 

, وثؿووٍر وافزبقوى, وإؿوط, وٓ جيووزئ ؽرهوو, ؾوونن ُظوِدمً هووذه ا ٕصووقوء, ؾنكووف جيوزئ ـووؾ حوىٍّ

 جُلؼتوت, ـام يف زـوة افػطر. 

ـِ ققلف: ) ْي ، وٓ مـ  ِره أقؾُّ مـ ُمدَّ ِزُئ مـ اْلُزِّ أقؾُّ مـ ُمدو  (.وٓ َُيْ

أصور إػ مؼدار ادخرج يف اإلضعوم, ؾبغ أكف إن ـون مـ افّز ؾقؽػول مودي فؾؿسوؽغ, وإن ـوون 

 .(1)كصػ موع, وهبذا أؾتك افصحوبي -أي: ادّدان- ـ, و ومـ ؽر افّز ؾالبد مـ مدجل

                                 
 (.3/71(, )2/396اكظر: مصـػ ابـ أيب صقبي ) (1)
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ـْ ََيقُز َدْفُع الزكاةِ إلقفؿققلف: ) َّ  (.  لؽؾِّ واحٍد ِم

هووذا افطعوووم ادخوورج يف افؽػووورة جلوودؾع دووـ جلعطووقن مووـ افزـوووة حلوووجتفؿ, وهووؿ افػؼوور, 

 وادسؽغ, وابـ افسبقؾ, وافغورم دصؾحتف وكػسف.

 ك وفق مغرًا مل جللـؾ افطعوم, إذا ـون مـ أهؾفو. أكف جلصح أن تعط واظؾؿ:•

 دخقفف يف ظؿقم أجلي, وأـؾف يف افؽػورة فقس بشورط. والعؾة:

أن اإلضعوم ٓبد فف مـ افعدد, وهق شتقن, ؾوال جلطعوؿ صخصوًو واحودًا شوتغ جلقموًو, واظؾؿ: •

 بؾ ٓبد مـ افستغ بوفعدد, شقاء يف جلقم واحد, أو يف أجلوم.

  حدد افعدد, ؾوفقؿق  مع هذا هق إمؾ. أن ات والعؾة:

أكف ٓ جيى إخوراج إدام موع اإلضعووم, بوؾ جلسوتحى ذفوؽ, وهوق افظووهر موـ ظؿوؾ واظؾؿ: •

 افصحوبي, ؾنكف كؼؾ ظـفؿ مٌد, أو مدان, ومل جلذـر اإلدام. 

ِزْئفققلف: ) اُهْؿ: مل َُيْ ى ادساكَغ، أو َظشَّ  (.وإن َ دَّ

 ؽر مطبقخ. أن جلعطقفؿ حبوً  ضريؼة اإلضعام:

 أكف افقارد يف افـص, وهق افذي جلؽقن بف افتؿؾقؽ. :والدلقؾ♦

 .(1)أمو فق ضبخ ؽداء, أو ظشوء ثؿ أضعؿف ادسوـغ ؾال جيزئ

أكف هبذا مل جلؿؾيؽفؿ افطعوم, وإمؾ نؾقؽفؿ: إذ ادـؼقل ظوـ افصوحوبي إظطووؤهؿ,  والعؾة:♦

 ظطوهؿ زـوة مطبقخي مل جلصح, ؾؽذا هذه.رظًو أصبف افزـوة, ؾؾق أووٕكف مول وجى فؾػؼراء ص

 أكف ٓ جيزئ أن شرج موًٓ ظـ اإلضعوم, بؾ ٓبد أن شرج ضعومًو.واظؾؿ: •

, وٕكف افقارد ظـ افصحوبي, ومل جلرد أ ؿ أخرجوقا (ہ ہ ہ) ؿقفف: والدلقؾ:♦

 افؼقؿي, مع أ و أجلسور.

                                 
ذفؽ: ٕن ادؼصقد دؾع حوجي ادسؽغ, وهق حيصؾ بدؾع افؼقؿي, وٕكف أتك  ئافرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أكف جيز (1)

 بودطؾقب, ؾلضعؿفؿ افؼدر افقاجى هلؿ, واختوره: ابـ تقؿقي.
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 (.وَهُِب الـِّقَُّة يف التؽػِر مـ َصْقٍم، و ِرهققلف: )

 إذا أراد أن جلصقم, أو أن جلطعؿ, أو جلعتؼ, ؾالبد أن جلـقي أ و فؽػورة افظفور.

َم إَْظَمُل بِالـِّقَّاِت...»حدجلٌ:  والدلقؾ:♦  ؾالبد مـ حتدجلد افـقي. (1)«إِكَّ

 (.ظاِهُر مـفا لقاًل، أو َنارًا اْكَؼَطَع التتاُبعُ اْلقؿُ وإن أصاَب ققلف: )

افتل طوهر مـفو مِجوظًو, ؾنن افتتوبع جلـؼطوع بوذفؽ ا وامع, شوقاء  إذا أموب اُدظوهر ِمـ زوجتف

 ـون ا امع يف افؾقؾ أو يف افـفور, وشقاًء ـون ذاـرًا, أو جوهاًل, أو كوشوقًو. 

ؾلمر بشوفرجلـ خووفقغ موـ  (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ) ؿقفف تعوػ: :والدلقؾ♦

 افقطء. 

 (.وإن أصاَب  َرها لقاًل مل َيـَْؼطِعْ ققلف: )

 جومع ادظوِهُر ؽَر ادظوَهر مـفو فقاًل مل جلـؼطع افتتوبع فؾصقم.إذا 

: أكف ؽر ورم ظؾقف, إٓ تؾؽ افتل طوهر مـفوو, وافؾقوؾ فوقس وواًل فؾتتووبع, ؾوال جلـؼطوع والعؾة

 مقمف بذفؽ.

 

 

[] 

 

 

                                 
 (.1957(, ومسؾؿ )1أخرجف افبخوري ) (1)
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 :قال ادملػ 

تِف أن يؽقققَن بققَغ َزوجققِغ، وَمققـ َظققرَ ] ُط يف ِصققحَّ ن اَِ العربقَّققَة مل َيِصققحَّ لِعاُكققف بغِرهققا، وُيْشققَسَ

اٍت: َأْصقَفُد  َكا فؾف إشقؼاُط احلقدِّ بالؾِّعقاِن، فقؼققُل َقْبَؾفقا أربقَع َمقرَّ َِ امرأَتف بالزِّ َجِفَؾفا فبُِؾَغتِف. فنذا َقَذ

قَفا وَيـِْسقُبفا، وزَ باهللِ لؼد  يف اخلامسقِة: وأنَّ لعـقَة اهللِ َكْت َزوجتِل هذه، وُيشُر إلقفا، ومع َ ْقَبتِفا ُيَسقؿِّ

َكقا، إظؾقف  اٍت: َأصَفُد باهللِ لؼد َكَذَب فققم َرمقايِن بقف مقـ الزِّ ن كان مـ الؽاذبَغ، ثؿ َتؼقُل هل أربَع َمرَّ

ثؿ َتؼققُل يف اخلامسقِة: وأنَّ َ َضقَب اهللِ ظؾقفقا إن كقان مقـ الصقادقَغ. فقنن َبقَدَأْت بالؾعقاِن َقبَؾقف، أو 

ْرمها حقاكٌؿ، أو كائُبقف، أو َأْبقَدَل لػظقَة َأصقفُد بقق قا صقئًا مـ إلػاِظ اخلؿسقِة، أو مل حَيُْضقَكَؼَص أحُدمه

ْخِط: مل َيِصحَّ   .[ُأْقِسُؿ، أو َأْحؾُِػ، أو لػظَة الؾعـِة باإلبعادِ، أو الغضَب بالسُّ

 مشتؼ مـ افؾعـ: ٕن ـؾ واحد مـ افزوجغ جلؾعـ كػسف. الؾعان: لغة:

 ممـداٌت بلجلامٍن مـ ا وكبغ, مؼروكي بؾعـ, أو ؽضى. صفوداٌت  :رظاً قص

 ويف الباب ظدة مسائؾ قبؾ الشقروع يف كالم ادملػ:•

 إوػ: إصؾ يف الؾعان: الؽتاب، والسـة، واإلمجاع.

﮲﮳  ﮴ ﮵) ؾؼقفف: أما الؽتاب: -1  .(1)(ھ ے ے ۓ ۓ 

 وؽره.  -وشوقليت  -ؾحدجلٌ ظقجلؿر افعجالين  أما السـة: -2

 مـعؼد ظؾقف يف ا ؿؾي, حؽوه افـقوي, وؽره. واإلمجاع: -3

                                 
 .(6فـقر, أجلي )ا (1)
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شبى افؾعون ؿذ  رجوٍؾ زوَجتوف بوفزكوو, ؾوٕموؾ أن ؿووذ  افغور بوفزكوو إموو أن جلوليت  الثاكقة:

ببقـي, أو جُيؾد, وافبقـوي صوفقد أربعوي, وهوذا موعى: وهلوذا ذـور ابوـ تقؿقوي أكوف مل جل بوً افزكوو ببقـوي 

 افشفودة مـ ظفد افـبل ^.

رج ظـ هذا إمؾ بوب افؾعون, ؾنن افزوج إذا ؿذ  زوجتف ؾنموو جلوليت ببقـوي, أو حوّد فؽـ خ

 يف طفره, أو افؾعون.

ٕكف ٓ جلؼدم ظذ ؿذ  زوجتف إٓ وهق متوقؼـ يف افغوفوى: ٕكوف بؼوذؾفو  وإكم اشتثـل الزوج:•

 ن.بوفزكو جلدكس ؾراصف, وجلؾقث ظروف, ؾفق متقؼـ: وفذا جعؾ ات فف خمرجًو وهق افؾعو

:فاحلؽؿة إذن مـ مشقروظقتف 

 حػظ إكسوب. -1

 دؾع افعور ظـ إزواج. -2

 ملَ شؿل افبوب بوفؾعون, ويف آجلوت افؾعون فػظ افؾعـ, وافغضى؟ الثالثة:

 فعؾ احلؽؿي يف ذـر فػظ افؾعون دون فػظ افغضى ٕمرجلـ:

 ٕن فػظ افؾعـي متؼدم يف أجلي, ويف مقرة افؾعون. -1

 جؾ ؾقف أؿقى مـ جوكى ادرأة: ٕكف ؿودر ظذ آبتداء بوفؾعون دو و.وٕن جوكى افر -2

تِف أن يؽقَن بَغ َزوجغِ ققلف: ) ُط يف ِصحَّ  (.  ُيْشَسَ

:الؾعان يشسط لصحتف صقروط 

 أن جلؽقن بغ زوجغ: ؾؾق ؿذ  افسوقد أمتف, أو أجـبٌل أجـبقًي, ؾال فعون. -1

واج, وجلبؼك مـ ظوداهؿ ظوذ إموؾ ؾـص ظذ إز (ھ ے ے) ؿقفف: والدلقؾ:♦

 وهق ادماخذة يف افؼذ  بوفبقـي, وإٓ حّد افؼذ .

 أن جلؼذؾفو بوفزكو. -2
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أن تـؽر افزوجوي موو ؿوذؾفو بوف, وتؽذبوف: ؾونن أؿورت ؾوال فعوون, وجل بوً ظؾقفوو احلوّد, أو  -3

 افتعزجلر إن ـوكً ؽر وصـي.

 أن جلؽقن افؾعون بحضورة احلوـؿ, أو كوئبف. -4

 قن افؾعون مـ مؽؾػغ.أن جلؽ -5

 أن جلبدأ افزوج بلفػوظ افؾعون, ـام ورد يف افؼرآن. -6

 أن جلؽقن افؾعون بوٕفػوظ اخلؿسي افقاردة يف أجلوت بحروؾفو. -7

َِ العربقََّة مل َيِصحَّ لِعاُكف بغِرها، وققلف: )  (.ن َجِفَؾفا فبُِؾَغتِفاوَمـ َظَر

فقال فؾقق مقـ ر ظؾقفوو, ؾونن ٓظوـ بغور افعربقوي جلشسط أن جلؽقن افؾعون بوفعربقي دوـ ؿود -8

   حالتغ:

: ؾال جلصح فعوكف: دخوفػتف افـص: ٕن افشوورع ورد بوفعربقوي, أن تؽقن مـ ظارِ بالعربقة -أ

 ؾال جلصح بغرهو مع افؼدرة.

 : ؾال بلس, وجلصح فعوكف, وٓ جلؾزمف تعؾؿ افعربقي هلذا.أن تؽقن مـ جاهؾ بالعربقة -ب

َكا فؾف إشؼاُط احلدِّ بالؾِّعانِ فنذا َقَذ ققلف: )  (.  َِ امرأَتف بالزِّ

ًِ يف ُؿُبؾوِؽ, أو يف ُدبورِك,  إذا ؿذ  افزوج امرأتف بوفزكو إمو يف ؿبؾ, أو دبر, بلن ؿول م اًل: زكقو

 : ٕكف وجد مـف افؼذ .وذلؽؾؽّذبتف, ؾنكف جل بً ظؾقف حّد افؼذ : 

إن ـوكوً ؽور وصوـي: -أو افتعزجلور , -إن ـوكوً وصوـي-ؾنن أراد إشؼوط حوّد افؼوذ  ظـوف 

, ؾنكوف جُلالِظوـ زوجتوف, ؾونن مل جلالظوـ ثبوً ظؾقوف احلوّد إن ـوكوً -ـذمقي, أو رؿقؼي, أو ؽر ظػقػوي

 وصـي, أو افتعزجلر إن ـوكً ؽر وصـي.

 هق ادسؾؿ, افعوؿؾ, احلُر, افعػقػ افذي جيومع م ؾف. وادحصـ يف باب الؼذِ:
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اٍت: َأْصَفُد باهللِ لؼد  فقؼقُل َقْبَؾفا أربعَ ققلف: ) َكْت َزوجتِل هذه، وُيشُر إلقفقا، ومقع َ ْقَبتِفقا زَ َمرَّ

قَفا وَيـِْسُبفا  (.  ُيَسؿِّ

:صػة الؾعان 

 أن جلبدأ افزوج بودالظـي: ؾؾق بدأت افزوجي مل جلصح. -1

أن افزوجي تالظـ: فؽل تسؼط احلد ظـ كػسفو, وؿبؾ فعوون افوزوج مل جل بوً ظؾقفوو : والعؾة♦

 , وافؼرآن جلدل فذفؽ, ؾنكف ؿّدم افرجؾ.حدّ 

أن حيوودد افرجووؾ ادوورأة افتوول جلالظووـ مـفووو: وذفووؽ بوإلصووورة إفقفووو مووع افؾػووظ إن ـوكووً  -2

 حووورة, أو جلـسبفو بام تتؿقز بف, وجلسؿقفو إن ـوكً ؽوئبي.

 أن جلتؾػظ افزوج بوفؾػظ افقارد يف افؼرآن: وهق افشفودة ظؾقفو بوفزكو, ؾقؼوقل: أصوفد بووت -3

 فؼد زكً زوجتل, وجلعّقـفو.

 .(﮶ ﮷ ﮸ ﮹) وجلؽرر هذه افشفودة أربع مرات, ـام دل فذفؽ افؼرآن:

 .ن كان مـ الؽاذبَغ(إويف اخلامسِة: وأنَّ لعـَة اهللِ ظؾقف ققلف: )

ًُ  إن: أي- (1)(      ) أن جلؼوووقل يف اخلومسوووي: -4  ؾوووقام ـوذبووووً  ــووو

 .-افزكو مـ بف رمقتفو

َكا ثؿ َتؼقُل ققلف: ) اٍت: َأصَفُد باهللِ لؼد َكَذَب فقم َرمايِن بف مـ الزِّ  (.  هل أربَع َمرَّ

أو فؼد ـذب ؾقام رموين بوف موـ  -أن تؼقل افزوجي بؾػظ افشفودة: )أصفد بوت إكف فؽوذٌب  -5

 افزكو(, وتؽرر هذه افشفودة أربع مرات.

 .كان مـ الصادقَغ( ثؿ َتؼقُل يف اخلامسِة: وأنَّ َ َضَب اهللِ ظؾقفا إنققلف: )

أن تؼقل يف افؾػظي اخلومسي: )أن ؽضى ات ظّع إن ـون مـ افصودؿغ ؾوقام رمووين بوف موـ  -6

 افزكو(.

                                 
 .(7فـقر, أجلي )ا (1)
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﮳  ﮴ ﮵ ) آجلوت افؾعون: والدلقؾ ظذ كؾ ما شبؼ:♦ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

  ﮿  ﯀ ﯁        ﮻  ﮼ ﮽ ﮾ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

ۆ ۆ ۈ ۈ     ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ          

 .(1)(ٴۇ ۋ جئ حئ

 جلؽقن ذفؽ بحضقر اإلموم, أو كوئبف. -7

 والدلقؾ:♦ 

َققْد َأْكقَزَل اهللُ فِققَؽ، َويِف َصقاِحَبتَِؽ، »حدجلٌ شفؾ بـ شوعد, وؾقوف أن افـبول^ ؿوول فوف:  -1

ا  .(2)^«َؿوَل َشْفٌؾ: َؾَتاَلَظـَو َوَأَكو َمَع افـَّوِس ِظـَْد َرُشقِل اتِ  «َفاْذَهْب َفْلِت هِبَ

أجلوووامن يف دظوووقى, ؾوحتوجوووً إػ وجوووقد احلووووـؿ, أو افؼوووووول: ـسووووئر وٕن افؾعوووون  -2

 افدظووي.

ْرمها قفنن َبَدَأْت بالؾعاِن َقبَؾف، أو َكَؼَص أحقُدمها صققئًا مقـ إلػقاِظ اخلؿسقِة، أو مل حَيُْضقققلف: )

إلبعقادِ، أو الغضقَب حاكٌؿ، أو كائُبقف، أو َأْبقَدَل لػظقَة َأصقفُد بقق ُأْقِسقُؿ، أو َأْحؾِقُػ، أو لػظقَة الؾعـقِة با

ْخِط: مل َيِصحَّ   (.  بالسُّ

 مـ خوفػ صوق ًو مـ صوروط افؾعون, ومػتف افتل وردت يف افؼرآن, مل جلصح فعوكف.

أن ات ذـر مػي افؾعون يف افؼرآن, وـوذا ورد ظوـ افصوحوبي يف افسوـي, ؾودل ظوذ  والدلقؾ:♦

 وجقب افتؼقد بف.

:شــ ادالظـة 

 د ادالظـي أخذًا مـ إحودجلٌ, وٓ  ى.ذـر افعؾامء شــًو تسـ ظـ 

 أن جلتالظـو ؿقومًو.  -1

                                 
 (.9 – 6افـقر, أجلي ) (1)

 .(1492(, ومسؾؿ )4745أخرجف افبخوري ) (2)
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 .(1)«قؿ فاصفد أربع صفاداٍت »ؿقل افـبل ^ هلالل بـ أمقي:  :والدلقؾ♦

 وٕكف أبؾغ يف افردع, وأبغ دـ حضور: ـل جلراه.

 أن جلؽقن ذفؽ بحضورة مجوظي: بلن جلؽقكقا أربعي ؾلـ ر, وٓ جلـؼصقا ظـ أربعي. -2

 أن افصحوبي حضوروا ادالظـي ظـد رشقل ات ^. :والعؾة♦

 وٕ و ربام أؿرت ادرأة بوفزكو ؾقشفدون ظذ إؿرارهو ظـد احلوـؿ.

أن جلوولمر احلوووـؿ, أو افؼووووول مووـ جلضووع جلووده ظووذ ؾووؿ افووزوج وافزوجووي ظـوود اخلومسووي,  -3

يف  افـبول ^ وجلؼقل: اتؼ ات!: ؾن و ادقجبي, وظوذاب افودكقو أهوقن موـ ظوذاب أخورة, ـوام ؾعوؾ

 ؿصف هالل بـ أمقي.

 

 

 

 

                                 
 مل أؿػ ظذ احلدجلٌ هبذا افؾػظ, فؽـف مشفقر يف ـتى احلـوبؾي. (1)
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 ل ااااافص

 :قال ادملػ 

َر، وٓ لِعقاَن. ومقـ َصق] َِ زوجَتف الصغرَة، أو ادجـقكَة ُظقزِّ َكقا لْػظقًا: قوإن َقَذ ْرضِف: َققْذُففا بالزِّ

ُشقْبَفٍة، أو ُمؽَرَهقًة، أو كائؿقًة، كَزَكْقِت، أو يا َزاكقُة، أو َرَأْيُتِؽ َتزكَغ يف ُقُبٍؾ، أو ُدُبٍر، فنن قاَل: ُوضِْئِت ب

َؼقف َكَسقُبف، وٓ  أو قاَل: مل َتْزِن، ولؽـ لقس هذا القَلُد ِمـِّل، فَشِفَدت امرأٌة ثَِؼٌة أكف ُولَِد ظقذ فراِصقف: حَلِ

، والتعزيقُر، وَتْثُبقُت الُػرققُة قلِعاَن. ومـ َص  : َشقَؼَط ظـقف احلقدُّ َبف الزوجقُة. وإذا َتقؿَّ بققـَفم رضِف: أن ُتَؽذِّ

دٍ   .[بتحريٍؿ ُمَمبَّ

 ظؼد ادصـػ هذا افػصؾ يف بقون بؼقي صوروط افؾعون, ومو جلستى ظذ نومف مـ أحؽوم.

َر، وٓ لِعانَ ققلف: ) َِ زوجَتف الصغرَة، أو ادجـقكَة ُظزِّ  (.وإن َقَذ

 أكف جلشسط يف افؾعون: أن جلؽقن مـ مؽؾػغ. تؼدم 

ًَ ظذ هذا: تف افصغرة افتل دون افبؾوقغ, أو ادجـقكوي, ؾوال جلؽوقن ؾنذا ؿذ  افرجؾ زوج وبـا

 فعوكًو. 

اختالل صورط مـ صوروط ثبقت حّد افؼذ , وهق افعؼوؾ, وأن تؽوقن ادورأة جلقضول  ة:والعؾ♦

 م ؾفو.

 فال َتؾق الزوجة مـ أحقال:أن افزوج إذا ؿذ  زوجتف,  واظؾؿ:•

 ن.أن تؽقن مؽؾػي وصـي: ؾعذ زوجفو احلد, وجلسؼطف بوفؾعو -أ

أن تؽووقن مؽؾػووي ؽوور وصووـي: ـوفذّمقووي, أو ؽوور افعػقػووي, أو إَمووي, ؾعؾقووف افتعزجلوور,  -ب

 وجلسؼطف بوفؾعون.

أن تؽقن ؽر مؽؾػي, وؽر وصـي: ـودجـقكي, وافصغرة افتل ٓ تقضل, ؾال فعوون, فؽوـ  -ج

 ظؾقف افتعزجلر.
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غ, ؾفول مسوؾؿي, ظوؿؾوي, أن تؽقن وصـي ؽر مؽؾػي: ـوفصغرة افتل جلقضل م ؾفو, ومل تبؾو -د

حورة, ظػقػوي جلقضول م ؾفوو, ؾعؾقوف احلود, فؽوـ ٓ جلالظوـ إٓ بعود أن تؽوقن مؽّؾػوي بولن تبؾوغ: ٕكوف 

 جلشسط أن تطوفى ادرأة, وادطوفبي تؽقن مـ ادؽؾػي.

َكقا لْػظقًا: كقق َزَكْققِت، أو يقا َزاكققُة، أو َرَأْيُتقِؽ َتقزكَغ يفقومـ َص ققلف: )  ُقُبقٍؾ، أو ْرضِف: َقْذُففا بالزِّ

 (.ُدُبرٍ 

, أو جلوو زاكقوي, أو رأجلتوِؽ  ًِ تؼدم أن مـ صوروط افؾعون: ؿذؾفو بوفزكو بوفؼقل, ـلن جلؼوقل: زكقو

 تزكغ يف ُؿُبٍؾ, أو ُدبر. 

 : أن ـاًل مـفو ؿذٌ  جيى بف احلد, ؾجوز افؾعون: درءًا فؾحّد ظـف.والعؾة

 (.  و كائؿةً فنن قاَل: ُوضِْئِت بُشْبَفٍة، أو ُمؽَرَهًة، أققلف: )

 إذا ؿول أحد هذه إفػوظ ادتؼدمي, ؾنكف ٓ حيصؾ فعون بغ افزوجغ. 

أكف مل جلؼذؾفو بام جلقجى احلوّد, وإذا مل جيوى احلوّد مل جلصوح افؾعوون: إذ افؾعوون مورتبط : والعؾة♦

 بوحلّد, ؾنن اكتػك هذا اكتػك هذا.

َشقِفَدت امقرأٌة ثَِؼقٌة أكقف ُولِقَد ظقذ فراِصقف: أو قاَل: مل َتْزِن، ولؽـ لقس هذا القَلُد ِمـِّقل، فققلف: )

َؼف َكَسُبف، وٓ لِعانَ   (.  حَلِ

ًِ مل تزين, فؽـ هذا افقفد فقس مـل, ؾنكف ٓ تالظـ بغ افوزوجغ, أموو افقفود ؾونذا  إذا ؿول: أك

 صفدت امرأة ثؼي أكف وفد ظذ ؾراصف, أي: وفد مـفو وهل يف ظصؿتف, ؾنكف جلؾحؼف كسبف.

 , وهل ؾِراُصف. (1)«الَقَلُد لِْؾِػَراِش...»فـبل ^ ؿول: : أن اوالدلقؾ♦

 وفؼقوم افبقـي ظذ ذفؽ وهل صفودة ادرأة اف ؼي.

أكـو كحتوج إػ أن كشفد امرأة ثؼي أكف وفد ظذ ؾراصف إذا أبو و افزوج, ثوؿ بعود ذفوؽ واظؾؿ: •

 وفدت, ؾؼول: فقس افقفد مـل, ؾفـو تؼبؾ صفودة ادرأة اف ؼي.

                                 
 شي.( مـ حدجلٌ ظوئ1457(, ومسؾؿ )2553أخرجف افبخوري ) (1)
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َبف الزوجةُ قـ َص ومققلف: )  (.  رضِف: أن ُتَؽذِّ

 أي: جلشسط فّؾعون أن تؽذبف ؾقام رموهو بف, وجلستؿر تؽذجلبفو فف إػ نوم افؾعون.

، والتعزيرُ ققلف: ) : َشَؼَط ظـف احلدُّ  (.  وإذا َتؿَّ

:إذا تّؿ الؾعان ترتب ظؾقف ظدة أحؽام 

 ـوكً ؽر وصـي. أن جلسؼط ظـف احلّد إن ـوكً افزوجي وصـي, أو افتعزجلر إن -1

َّٓ َحقد  يِف َطْفقِركَ »حدجلٌ ابـ ظبوس أن افـبول ^ ؿوول:  والدلقؾ:♦ , ؾولكزل ات (1)«الَبقِّـَقَة، َوإِ

 آجلوت افؾعون, ؾسؼط احلّد بوفؾعون.

 (.  وَتْثُبُت الُػرقُة بقـَفم بتحريٍؿ ُمَمبَّدٍ ققلف: )

ف حتورجلاًم ممبودًا, ؾوال جيوقز فوف أن أن ت بً افػرؿي بغ افوزوجغ بوتامم افؾعوون: ؾتحورم ظؾقو -2

 جلتزوجفو بعد, وفق أـذب كػسف.

َق افـَّبِلُّ ^ َبْقـَُفاَم »ؿقل ابـ ظؿر يف ادتالظـغ:  والدلقؾ:♦  .(2)«َؾَػرَّ

َتِؿَعوِن َأَبداً اْفوؿُ » :وؿقل ظؿر  َٓ جَيْ ُق َبْقـَُفاَم, َو  .(3)«َتاَلِظـَوِن جُلَػرَّ

َٓ َشقبِقَؾ »وـؿ, بؾ حتصوؾ افػرؿوي بؿجورد افؾعوون: حلودجلٌ: أكف ٓ حوجي فتػرجلؼ احل واظؾؿ:•

 .(4)«َلَؽ َظَؾْقَفا

َق افـَّبِلُّ ^ َبْقـَُفاَم » :أمو ؿقفف   أظؾؿفام بحصقل افػرؿي.  فادراد بف: «َؾَػرَّ

 اكتػوء افقفد ظـ ادالظـ: ؾقؾحؼ بلمف, وجلـؼطع كسبف مـ جفي إب. -3

                                 
 .(2671أخرجف افبخوري ) (1)

 .(1494(, ومسؾؿ )5311أخرجف افبخوري ) (2)

ومححف إفبوين يف اإلرواء  (,17369(, وابـ أيب صقبي )1561« )شــف»أخرجف شعقد بـ مـصقر يف  (3)

(2155). 

 ( مـ حدجلٌ ابـ ظؿر.1493(, ومسؾؿ )5312أخرجف افبخوري ) (4)
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هو, ومـ رموهو, أو رمك وفدهو بلكف وفود زكوو: ؾعؾقوف احلوّد, أ و ٓ ترمك بوفزكو, وـذا وفد -4

 هذا مو جلتعؾؼ بودرأة. 

 ًِ أمو افرجؾ افذي ا ؿف افزوج بلكف زكك بومرأتف إذا ؿوذؾفو بشوخص بعقـوف, ـولن جلؼوقل: زكقو

موع ؾووالن, أو زكووك بوِؽ ؾووالن, ؾوونن افوزوج ٓ حيووّد ٕجؾووف إذا ٓظوـ: ٕن افـبوول ^ مل حيووّد هووالًٓ 

 شحامء. بشورجلؽ بـ
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 لااااافص

 :قال ادملػ 

ـَ َوضقُمه، أو ] َؼف، بلن َتؾَِده بعقَد كِصقِػ شقـٍة مـقذ َأْمَؽق ـَ كقُكف مـف حَلِ َمـ َوَلَدْت َزوجُتف َمـ َأْمَؽ

ـِ ظشق ـْ ُيقَلُد دِِْثؾِقف كقاب َّ َؽقُؿ ببؾقِ قف إن صقؽَّ فققف. قدوَن َأْرَبِع شـَغ ُمـذ أباََنا، وهق ِم وَمقـ ٍر، وٓ حُيْ

ِظَل  َؼقف َوَلقُدها، إٓ أن َيقدَّ
َِ َأَمتِف يف الَػْرِج، أو دوَكقف، فَقَلقَدْت لـِصقِػ شقـٍة أو فَلزيقَد: حَلِ َِ بقط اْظَسَ

َؼققف، وإن  ؾِققَػ ظؾقققف، وإن قققاَل: َوضِْئُتفققا دوَن الَػققْرِج، أو فقققف، ومل ُأْكققِزْل، أو َظَزْلققُت: حَلِ ََ وحَيْ آشققتزا

َؼف، والبقُع باضٌؾ ْظَتَؼفا، أو باَظفا بعأَ     .[َد اظسافِف بَقْضئِفا، فَلَتْت بَقَلٍد لُدوِن كِصِػ شـٍة، حَلِ

يف بقون مو جلؾحؼ افشخص مـ كسى مـ وفدتف زوجتف, أو شورجلتف, أو ؽر و, وموو ٓ جلؾحؼوف 

 كسبف. 

 إثبات الـسب أربع: جفات أن اظؾؿ•

 افؼوؾي. -4آشتؾحوق.  -3افبقـي.  -2افػراش.  -1

  فوت تبحٌ يف بوب افؾؼقط, ويف هذا افػصؾ.وهذه ا

 * ذـر ادمفػ هـو جفي افػراش, ومتك تؽقن افزوجي ؾراصًو حتك جلؾحؼ.

َؼفققلف: ) ـَ كقُكف مـف حَلِ    (.َمـ َوَلَدْت َزوجُتف َمـ َأْمَؽ

 جلشسط فؽقن افزوجي ؾراصًو صوروط, إذا تقؾرت مّح فـو إحلوق مـ وفدتف بوفزوج كسبًو.

 .لزوجة ولدًا يؿؽـ أن يؽقن مـفتؾد اأن  -1

ـَ َوضُمه، أو دوَن َأْرَبِع شـَغ ُمـذ أباََناققلف: )    (.بلن َتؾَِده بعَد كِصِػ شـٍة مـذ َأْمَؽ

:يؿؽـ أن يؽقن القلد مـ الزوج يف صقرتغ 

 أن تؾد بعد كصػ شـي مـذ إمؽون وض فو. -1

قفد جلؽقن فؾزوج: ٕكف أمؽـ ـقكوف تزوجفو و و يف افبؾد, وبعد شتي أصفر وفدت, ؾوف مثالف:

 مـف: إذ جلؿؽـ أن جلذهى وجلطلهو, وإن مل كتقؼـ حؼقؼي افقطء.
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 أن تؾد فدون أربع شـغ مـذ أبو و. -2

 ضّؾؼفو بوئـًو, وبعد ثالث شـقات وكصػ وفدت, ؾنكف جلؾحؼ بوفزوج.  مثالف:

, ومودام آحوتامل أضقل مدة احلؿؾ أربع شـقات, ؾوحتامل ـقن افقفد مـف وارد أن: والعؾة♦

 ؾوفشورجلعي تتشق  إػ إحلوق إكسوب. ؿوئامً 

ـِ ظشققلف: ) ـْ ُيقَلُد دِِْثؾِف كاب َّ    (.رٍ قوهق ِم

 : بلن جلؽقن ؿد بؾغ ظشور شـقات.أن يؽقن الزوج يؿؽـ أن يقلد دـ هق يف شـّف -2

فؿ إذا بؾغووقا أن نوووم افعشووور جلؿؽووـ ؾقوف افبؾووقغ: وفووذا أموور افـبول ^ بوووفتػرجلؼ بقووـ: والعؾقة♦

 ظشورًا, وهذا جلدل ظذ إمؽون افقطء.

 (.  وٓ حُيَْؽُؿ ببؾقِ ف إن صؽَّ فقفققلف: )

 مـ بؾغ ظشور شـقات وصؽؽـو يف بؾقؽف, ؾال كحؽؿ ظؾقف بوفبؾقغ. 

 أن إمؾ ظدم افبؾقغ, إكام أحلؼـو بف افقفد: احتقوضًو, وحػظًو فؾـسى. :والعؾة ♦

( شـي, ؾقؿؽـف أن جلطول, ؾوام دام ـوذفؽ ؾنكوف جلؾحوؼ بوف, 11فق ـون افزوج ظؿره ) :هذا وظذ•

فؽـ إحؽوم ادستبي ظذ افبؾقغ ٓ تستى ظؾقف حتك كتقؼـ بؾقؽف, ؾال كؼوقؿ ظؾقوف احلودود, وكحوق 

 ذفؽ.

َؼققف ققلققف: ) َِ َأَمتِققف يف الَػققْرِج، أو دوَكققف، فَقَلققَدْت لـِصققِػ شققـٍة أو فَلزيققَد: حَلِ َِ بقققط وَمققـ اْظققَسَ

   .(َوَلُدها

إذا اظس  افسوقد أكف وضل أمتف يف افػرج, ثؿ وفدت بعود كصوػ شوـي وأـ ور موـ وض وف, ؾونن 

 افقفد جلؾحؼف, وجلعتز وفده.

أن إموي فقسوً ؾراصوًو, ؾالبود موـ توقؼـ افوقطء, أموو افزوجوي  فالػرق بقغ إمقة والزوجقة:

 ؾقؽػل إمؽون افقطء.
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ََ وحَيْؾَِػ ظؾقققلف: ) ِظَل آشتزا    (.فإٓ أن َيدَّ

 إذا ادظك أكف اشتزاءهو بعد افقطء بحقضي, وحؾػ ظذ هذا إمر: ؾنكف ٓ جلؾحؼف افقفد.

 أكف متقؼـ مـ براءة افرحؿ. والعؾة:♦

 وجلؼبؾ ؿقفف يف آشتزاء: ٕكف ٓ جلعؾؿ هذا إٓ مـ جفتف.

ْظَتَؼفققا، أو أَ َؼققف، وإن وإن قققاَل: َوضِْئُتفققا دوَن الَػققْرِج، أو فقققف، ومل ُأْكققِزْل، أو َظَزْلققُت: حلَِ ققلققف: )

َؼف، والبقُع باضٌؾ     (.باَظفا بعَد اظسافِف بَقْضئِفا، فَلَتْت بَقَلٍد لُدوِن كِصِػ شـٍة، حَلِ

إذا ؿوول افسووقد: أكوو وض وً أمتول يف افػوورج, وفؽـول أكزفوً خوورج افػورج, وظزفوً ظـفووو, 

 يـ:ٕمر ؾـؼقل فف: إن افقفد افذي وفدتف ادرأة يف هذه اددة جلؾحؼف:

 .فقرود ذفؽ ظـ ظؿر بـ اخلطوب  -1

ٕن إمي وفدت ظذ ؾراصف مو جلؿؽـ ـقكف مـف, ؾقحتؿؾ ـقكف أكزل, ومل حيس بوف, أو أكوف  -2

أمووب بعوض ادوووء ؾوؿ افورحؿ وظووزل بوؿقوف, أو تسووورب مووؤه إػ افورحؿ يف حوفووي افعوزل, وكحووق 

 .(1)ذفؽ

 

[] 

                                 
 ه, أو أمف( ؿول افعؾامء:ؾوئدة )مو جلتبع بف افقفد أبو (1)

 : )ادظقهؿ ٔبوئفؿ( مو مل جلـػف بؾعون.تعوػ جلتبع افقفد أبوه يف افـسى, إمجوظًو: فؼقفف -1

جلتبع افقفد أمف يف احلرجلي, إٓ إذا صورط زوج إمي ظذ شوقدهو ظـد تزوجيفو أن جلؽقن أوٓدهو مـف أحرارًا,  -2

 ؾفؿ أحرار.

 حرة ؾبوكً أمي, ؾنن أوٓدهو جلؽقكقن أحرارًا. وـذا فق ؽّره, بلن تزوجفو وطـّفو

 جلتبع افقفد يف افدجلـ خر إبقجلـ دجلـًو, ؾقفد ادسؾؿ مـ ـتوبقِي مسؾؿ, ووفد افؽتويب مـ ادجقشوقي ـتويب. -3

جلتبع افقفد يف افـجوشي وحترجلؿ افـؽوح وافذـوة وإـؾ أخبٌ إبقجلـ, ؾوفبغؾ كجس ورم إـؾ: ٕكف تبع  -4

 جلف وهق احلامر دون افػرس, ومو تقفد بغ هّر وصوة ورم إـؾ: تغؾقبًو  وكى احلظر.أخبٌ أبق
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 :قال ادملػ 

ُة كؾَّ امرأةٍ فاَرَقْت َزْوجًا، َخاَل هبا، ُمطاِوَظقًة، مقع ِظْؾِؿقف هبقا، وُقْدَرتِقف ظقذ َوْضئِفقا، َتؾَزُم العِ ] دَّ

ْرظًا، أو َوضَِئفقا، أو مقاَت ظـفقا، حتقك يف كِؽقاٍح قولق مَع ما َيْؿـَُعف مـفم، أو ِمـ َأَحقِدمها ِحّسقًا، أو صق

، وإن كقان بقاضاًل ِوفاققًا: مل َتعْ  ٌِ ٍَ، وَخؾققةٍ، أو فاشٍد فقف ِخال َتقدَّ لؾَقفقاةِ. وَمقـ فاَرَقفقا َحّققًا َقْبقَؾ َوط

 الزوِج، أو َقبََّؾفا، أو دَََسفا بال َخؾققةٍ: فقال
َِ َؾْت بم ؿَّ ـْ ٓ ُيقَلُد دِِْثؾِف، أو ََتَ َّ  بعَدمها، أو أحِدمها، وهق ِم

ةَ   .[ِظدَّ

 ملخقذ مـ افعّد, واحلسوب. -بؽسور افعغ- مجع ِظّدة الِعدد:

 وهل: مو تعّده ادرأة مـ أجلوم محؾفو, وحقضفو.

 تربص ودود صورظًو بسبى ؾرؿي افـؽوح, ومو أحلؼ بف. رظًا:قص

 إصؾ يف وجقب العدة: الؽتاب، والسـة، واإلمجاع.♦

 .(1)(ڃ ڃ چ چ چ) ؾؼقفف: أما الؽتاب: -1

ْمقَرَأةٍ »ؾلحودجلٌ مـفو: حدجلٌ أم حبقبي:  وأما السـة: -2 ِٓ ـُ بِقاهللِ َوالَققْقِم أِخقِر، َٓ حَيِؾُّ  ُتقْمِم

َا َُتِدُّ َظَؾْقِف َأْرَبَعَة َأْصُفٍر َوَظشقرا َّٓ َظَذ َزْوٍج، َفنَِنَّ  .(2)«َأْن َُتِدَّ َظَذ َمقٍِّت َفْقَق َثاَلٍث، إِ

 مـعؼد ظذ وجقهبو يف ا ؿؾي. واإلمجاع: -3

                                 
 (.288افبؼرة, أجلي ) (1)

 (.1486(, ومسؾؿ )1285أخرجف افبخوري ) (2)
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:احلؽؿة مـ مشقروظقة العّدة أمقر 

رأة مـ احلؿؾ: ف ال جلطلهو رجؾ آخر ؿبؾ افعؾوؿ بوزاءة افورحؿ, ؾقحصوؾ اشتزاء رحؿ اد -1

 آصتبوه, واختالط إكسوب.

 تعظقؿ ظؼد افـؽوح, واحسامف. -2

 تطقجلؾ زمـ افرجعي, وإظطوء افػرمي فؾؿطؾيؼ: فقسوى يف ذفؽ. -3

أو بوئـوًو  افؼقوم بحؼ افزوجي: ؾنن افزوجي يف افعدة هلو افـػؼي وافسوؽـك, إن ـوكوً رجعقوي -4

 حوماًل. 

ُة كؾَّ امرأةٍ فاَرَقْت َزْوجاً ققلف: )  (.َتؾَزُم الِعدَّ

افعدة تؾزم ـؾ امرأة ؾورؿوً زوجفوو, شوقاء أـوكوً حورة, أو أموي, بوفغوي, أو موغرة, جلقضول 

 م ؾفو إذا ؾورؿً زوجفو بلي أكقاع افػرؿي, إمو بطالق, أو ؾسخ, أو خؾع.

ْؾِؿف هبا، وُقْدَرتِف ظذ َوْضئِفقا، ولقق مقَع مقا َيْؿـَُعقف مقـفم، أو ِمقـ َخاَل هبا، ُمطاِوَظًة، مع ظِ ققلف: )

  (.ْرظاً قَأَحِدمها ِحّسًا، أو ص

:ذكر ادصـػ أشباب العدة، وهل ثالثة 

 واخلؾقة هل: آكػراد هبو ظـ ممقز. اخلؾقة: -1

 وجلشسط يف اخلؾقة افتل ت بً هبو افعدة أمقر:

 مؽرهي. أن تؽقن افزوجي مطووظي, ٓ -أ

 , ؾال ظّدة.-ومل جلعؾؿ هبو: ـلظؿك, أو يف طؾؿي مل جلعؾؿ هبو-أن جلعؾؿ هبو, ؾؾق خال  -ب

 ؿدرتف ظذ وض فو, ؾنن ـون ٓ جلؼدر ؾال خؾقة. -ج

وكبف ادمفػ إػ أكف وفق وجود مووكع موـ افوقطء يف افوزوجغ, أو أحود و: ـجوّى افوزوج, أو 

 , ؾفذه ٓ نـع وجقب افعدة.وأو حقض, وكحق رتؼ ادرأة, أو ـون ادوكع صورظقًو: ـصقم, 
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 (.  أو َوضَِئفاققلف: )

 , ؾتؾزم افعدة مـ وض فو زوجفو, ثؿ ؾورؿفو.القطَ :مـ أشبوب افعدة -2

, (1)(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ) ؿقفوووووف:والقققققدلقؾ ♦

 ؾتؾزم افعدة. -وهق افقطء-ؾؿػفقمف: أكف إذا وؿع ادسوقس 

 (.  أو ماَت ظـفاققلف: )

: ؾتؾزم افعدة افزوجي ادتق  ظـفوو مطؾؼوًو, وفوق مل حتصوؾ خؾوقة, وٓ وطء, ذا مات ظـفاإ -3

 وفق ـوكً مغرة.

 .(2)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) ظؿقم ؿقفف: :والدلقؾ♦

َج اْمَرَأًة َؾاَمَت َظـَْفو, َومَلْ جَلْدُخْؾ هِبَوو, َومَلْ  ودو ورد ظـ ابـ مسعقد  ـْ َرُجٍؾ َتَزوَّ ُف ُش َِؾ َظ َأكَّ

ةُ »ِرْض هَلَو, َؿوَل: َؾَؼوَل َظْبُد اتِ: جَلػْ  ا ادَِْراُث، َوَظَؾْقَفقا اْلِعقدَّ َداُق، َوَ َ ا الصَّ ـُ ِشوـَوٍن «َ َ , َؾَؼووَل َمْعِؼوُؾ ْبو

ًِ َواِصٍؼ بِِؿْ ِؾ َذفَِؽ  : َصِفْدُت َرُشقَل اتِ ^ َؿضوك يِف بِْرَوَع بِـْ َْصَجِعلُّ ْٕ  .(3)ا

ٌِ حتك يف كِؽاٍح فاشققلف: )    (.ٍد فقف ِخال

 هق ادختؾػ ؾقف: ـوفـؽوح بال ويل, أو بال صفقد, وكحقه. الـؽاح الػاشد:

ؾقؼوقل: إذا حصوؾً افػرؿوي, وافطوالق موـ افـؽووح افػوشود ؾقؾوزم ادورأة افعودة إذا ـوون بعود 

 اخلؾقة, أو موت ظـفو زوجفو افذي تزوجفو بـؽوح ؾوشد.

جلؾزمف أن جلطؾؼفو, وجلؾزمفوو أن تعتود مـوف بعود  : أن افبعض ربام ظّده محقحًو: ؾؾذفؽوالعؾة♦

 ذفؽ.

                                 
 (.49إحزاب, أجلي ) (1)

 (.234افبؼرة, أجلي ) (2)

(, 2738(, واحلوـؿ )4151بـ حبون )(, وا1145(, وافسمذي )2115(, وأبق داود )18463أخرجف أمحد ) (3)

 مححف ؽر واحد مـ إئؿي.و
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   (.وإن كان باضاًل ِوفاقًا: مل َتْعَتدَّ لؾَقفاةِ ققلف: )

إذا ـون افـؽوح بوضاًل بنمجوع افعؾامء: ــؽوح اخلومسي, أو ادعتدة, ؾنن ادرأة ٓ تعتود فؾقؾووة إذا 

 تقيف زوجفو ظـفو, وـذا إذا ؾورؿفو يف احلقوة ؿبؾ افقطء. 

 .د ـعدمف, بنمجوع افعؾامء ؾفق ٓغٍ وجقد هذا افعؼ أن: لعؾةوا♦

 وأمو إذا حصؾ وطء مـف هلو: ؾن و  ى ظؾقفو افعدة: ٕجؾ افقطء.

ةَ : )ققلف ، وَخؾقةٍ،... فال ِظدَّ
ٍَ  (.وَمـ فاَرَقفا َحّقًا َقْبَؾ َوط

   ومـفا:ذـر ادمفػ ظدة مقٍر فقس ؾقفو ظدة, 

 أن جلطلهو, وؿبؾ أن شؾق هبو, ؾال ظدة ظؾقفو.إذا ؾورؿفو زوجفو حقًو ؿبؾ  -1

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) ؿقفووووف: :والققققدلقؾ♦

 .(1)(ک ک گ

ةَ ققلف: ) ـْ ٓ ُيقَلُد دِِْثؾِف... فال ِظدَّ َّ  (.أو بعَدمها، أو أحِدمها، وهق ِم

شوـغ, إذا ؾورؿفو بعد أن خال هبو, أو وض فو, وهذا افزوج ٓ جلقفد د ؾف: ـوبـ دون ظشوور  -2

 ؾال ظدة ظؾقفو. 

: أكـو تقؼـو براءة افرحؿ, حقٌ إن هذه اخلؾقة, أو هذا افقطء فوق حصوؾ ٓ جلؿؽوـ أن والعؾة♦

 جلستى ظؾقف محؾ.

هذا يف ادػورؿي بوفطالق, أمو ظـود وؾووة هوذا افوزوج افوذي ٓ جلقفود د ؾوف, ؾقجوى ظؾقفوو ظودة 

 ادتق  ظـفو.

پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) ظؿوووقم ؿقفوووف: والقققدلقؾ:♦

 .(2)(ڀ

                                 
 (.49إحزاب, أجلي ) (1)

 (.234افبؼرة, أجلي ) (2)
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ةَ ققلف: )  الزوِج... فال ِظدَّ
َِ َؾْت بم ؿَّ  (.أو ََتَ

إذا حتؿؾً ادرأة بامء افزوج: وذفؽ بلن تلخذ مـ موء افزوج ؾتضوعف يف ؾرجفوو ؾتحؿوؾ,  -3

 ؾفذا جوئز, ٕكف موء زوجفو, فؽـ فق أ و حتؿؾً بف ثؿ ضؾؼً, ؾن و ٓ تعتد. 

 حيصؾ مسوقس مـف هلو.  , وهـو مل(1)(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) ؿقفف: والدلقؾ:♦

وهذا افتؼرجلر مـ ادمفػ فقس ادشفقر مـ ادذهى, وإكام أحد وجفل احلـوبؾي, وادشوفقر موـ 

ادوذهى: أن افزوجوي إذا محؾوً كتقجوي حتؿؾفوو بوامء افوزوج ؾونن ظؾقفوو افعودة: ٕن افعودة ُصوووِرظً 

رجلـوي دوو ـوكوً مظـوي فؾعؾؿ بزاءة افرحؿ مـ احلؿؾ, وهـوو ؿود حصوؾ احلؿوؾ: وفوذا ؾونن اخلؾوقة ؿ

ًْ شببًو يف افعدة.  افقطء ُجِعَؾ

ًْ موـ أجؾوف,  وأمو ذـر ادسوقس يف أجلي: ؾهكف شوبى احلؿوؾ, وهـوو حصوؾ احلؿوؾ, وُحبَِسو

 ؾفذه هل افعدة: ٕ و ٓ تؼدر ظذ افزواج أثـوء محؾفو.

ةَ : )ققلف : فال ِظدَّ
 (.  أو َقبََّؾفا، أو دَََسفا بال َخؾقةٍ

ع مـ تؼبقؾ, أو دس بدون أن شؾق هبو, أو جلطلهو, ثوؿ ؾورؿفوو يف زموـ احلقووة إذا حصؾ اشتؿتو

 ٓ بؿقت, ؾنكف ٓ ظدة ظؾقفو.

أن افعدة يف إمؾ وجبوً فوزاءة افورحؿ, وهول هـوو متقؼـوي, حقوٌ مل حيصوؾ مـوف : والعؾة♦

 وطء هلو, وٓ خؾقة.

 

 

 

 

                                 
 (.49إحزاب, أجلي ) (1)
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 لاااافص

 :قال ادملػ 

: احلااْلقؿُ و] اُت ِشت  هُتا مـ مقٍت، و ِره إػ َوْضِع كؾِّ اْلقَحْؿِؾ بم َتصقُر بقف َأَمقٌة ْعَتدَّ مُؾ: وِظدَّ

أمَّ َوَلٍد، فنْن مل َيْؾَحْؼف لِصَغِره، أو لؽقكِف َمْسقحًا، أو َوَلَدْت لدوِن ِشقتَِّة َأْصقُفٍر ُمـْقُذ َكَؽَحفقا، وَكْحقَقه، 

ةِ احلْؿِؾ أربعُ  شـَغ، وَأَقؾُّفا ِشتَُّة أصُفٍر، و الُِبفا تسعُة َأْصقُفٍر، وُيبقاُح  وظاَش: مل َتـَْؼِض بف. وَأكثُر ُمدَّ

ٍَ ُمباٍح  َُ الـُّطػِة قبَؾ أربعَغ يقمًا بَدوا  .[إِلؼا

 يف بقون أمـو  ادعتدات وأحؽومفـ ومو جلتعّؾؼ بذفؽ.

: احلامُؾ اْلقؿُ وققلف: ) اُت ِشت   (.ْعَتدَّ

:ادعتدات بآشتؼراَ ظددهـ شت 

وبدأ هبو: ٕن احلؿؾ أم افِعوَدد, جلؼضوول ظوذ ـوؾ ظودّة, ؾونذا ُوِجود احلؿوؾ, ؾونن احلامؾ:  -1

 افعدة هل ووع احلؿؾ, شقاء ـوكً بسبى ادقت, أو بسبى ؾسخ, أو ضالق, أو ؽره.

هُتا مـ مقٍت، و ِره إػ َوْضِع كؾِّ اْلقَحْؿِؾ بم َتصُر بف َأَمٌة أمَّ َوَلدٍ ققلف: )  (.  وِظدَّ

 مـ مقت افزوج, أو ضالؿف, أو ؾسخف. امؾ:بداية ظدة احل

إػ ووع ـؾ احلؿؾ, شقاء ـون واحدًا, أو أـ ر, وهوذا ظووم يف ـوؾ حوموؾ حورة  َناية ظدهتا:

 ـوكً, أو أمي, مسؾؿي ـوكً, أو ـوؾرة.

 .(1)(ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ) ظؿقم ؿقفف: والدلقؾ:♦

قِع،  َفَلْفَتقايِن بِقَلينِّ َققْد »أ وو ؿوفوً:  وحلدجلٌ شوبقعي إشوؾؿقي  َحَؾْؾقُت ِحقَغ َوَضقْعُت َ ْ

ِج إِْن َبَدا يِل   .(2)«َوَأَمَريِن بِالتََّزوُّ

                                 
 (.3افطالق, أجلي ) (1)

 (.1484(, ومسؾؿ )3991أخرجف افبخوري ) (2)
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فنن قؾت: فم ضابط احلؿؾ الذي إذا وضع اكؼضت العدة؟ 

:إذا ووعً مو تصور بف إمي ُأَم وفد إذا ووعتف, وهق مو تبغ ؾقف خؾؼ إكسوون:  فاْلقاب

 قًو ؾشفدت كسوء مـ اف ؼوت أن ؾقف خؾؼ آدمل.ـقد, أو رجؾ, وكحق و, وفق ـون افتخؾؼ خػ

أكف جلتخؾؼ بعد ثالثي أصفر, وؿد جلتخؾؼ ؿبؾفوو بقسوور, أي: إذا بؾوغ ثامكوغ جلقموًو ؾوام  والغالب:

 ؾقق.

 ؾؾق أفؼً كطػًي, أو ظؾؼًي, أو مضغًي ٓ مقرة ؾقفو, ؾال تـؼضول افعدة بذفؽ.: هذا وظذ•

لؽقكِقف َمْسققحًا، أو َوَلقَدْت لقدوِن ِشقتَِّة َأْصقُفٍر ُمـْقُذ َكَؽَحفقا، فقنْن مل َيْؾَحْؼقف لِصقَغِره، أو ققلف: )

   (.وَكْحَقه، وظاَش: مل َتـَْؼِض بف

جلشسط ٓكؼضوء افعدة بقوع احلؿؾ حلقق احلؿؾ بوفزوج افذي ؾورؿفو, ؾنن مل جلؾحؼوف كسوبف, 

 مل تـؼض ظد و مـف بف.

:واحلآت التل ٓ يؾحؼف فقفا كسبُف هل 

 ن افزوج مغرًا ٓ جلقفد د ؾف.أن جلؽق -1

 أن جلؽقن افزوج ممسقحًو, أي: مؼطقع افذـر, وإك قغ. -2

أن تؾد احلؿؾ ؿبؾ نوم اددة وجلعقش, أي: ؿبؾ شتي أصفر مـ ؾراؿف, أو بعد أربوع شوـقات  -3

 مـ ؾراؿف.

 ؾػل هذه إحقال ٓ جلؾحؼ افزوج كسى ادقفقد, ؾال تـؼضول ظد و بف.

 ؿؾ مـػٌل ظـف بقؼغ.أن احل :والعؾة♦

 هق ما تقفر فقف ثالثة صقروط:احلؿؾ افذي تـؼضول بقوعف افعدة  :كؼقل هذا وظذ•

 أن تضع ـؾ احلؿؾ إذا ـون متعددًا. -1

 أن جلتبغ ؾقف خؾؼ اإلكسون. -2

 أن جلؾحؼ كسبف بوفزوج. -3



  

 
 العااااااااااااااااااددكتاااااااااااااااااا   

 
185 

ةِ احلْؿِؾ أربُع شـغَ ققلف: )  (.  وَأكثُر ُمدَّ

 ر, وأؿؾ, وؽوفى.احلؿؾ بوفـسبي ددتف, فف أـ 

 أـ ر مدة جلتصقر ؾقفو محؾ ادرأة أربع شـقات. -1

 أ و أـ ر مو وجد, ومو ٓ كص ؾقف جلرجع ؾقف إػ مو وجد. والعؾة:♦

ؾؾق وفدت ادرأة بعدمو ؾورؿفوو زوجفوو بولـ ر موـ أربوع شوـقات, ؾوال جلؿؽوـ أن  وظذ هذا:•

 جلؽقن مـف, وٓ جلؾحؼ بف.

ؿؾ يف بطـ أمف أـ ر مـ ظشوورة أصوفر, وفؽوـ فوق وفودت وأن مع تؼدم افطى ٓ جيؾس احل

 ادرأة بعد ذفؽ, ودفً افؼرائـ أكف مـ ذفؽ افزوج, ؾوٕمؾ أكف جلؾحؼ بف.

وؿد ذـر اإلمووم أمحود: أن امورأة ظجوالن أم وؿود بوـ ظجوالن محؾوً ثوالث بطوقن يف اثـول 

 ظشورة شـي.

 (.  وَأَقؾُّفا ِشتَُّة أصُفرٍ ققلف: )

 ي أصفر.أؿؾ مدة احلؿؾ شت -2

ُأيِتَ بِوْمَرَأٍة َؿوْد َوَفوَدْت فِِسوتَِّي َأْصوُفٍر  َأنَّ ُظَؿَر »مو ورد ظـ أيب إشقد افدؤيل:  :والدلقؾ♦

َؾَلْرَشوَؾ إَِفْقوِف  َؾَبَؾوَغ َذفِوَؽ ُظَؿوَر  ،,َؾَؼوَل: َفوْقَس َظَؾْقَفوو َرْجوؿٌ َؾَفؿَّ بَِرمْجَِفو, َؾَبَؾَغ َذفَِؽ َظؾِّقًو 

﮳ ﮴)َؼووووووَل: َؾَسوووووَلَفُف, ؾَ  ﮲  . َوَؿووووووَل: (1)(ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

َٓ َحودَّ َظَؾْقَفوو, َأْو  ,(2)(ڀ ڀ ٺ ٺ) ُؾوُف َحوْقَفْغِ َنَووٌم  َثاَلُثقَن َصوْفرًا َؾِسوتَُّي َأْصوُفٍر مَحْ

َٓ َرْجَؿ َظَؾْقَفو, َؿوَل:   .(3)«َفَخذَّ َظـَْفا، ُثؿَّ َوَلَدْت َؿوَل: 

                                 
 (.233افبؼرة, أجلي ) (1)

 (.16إحؼو , أجلي ) (2)

 .(2574(, وشعقد بـ مـصقر )13443ظبد افرزاق )أخرجف  (3)
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   (.و الُِبفا تسعُة َأْصُفرٍ ققلف: )

 أي: ؽوفى افـسوء جلؾدن ؾقف, وافقاؿع جلشفد بذفؽ. -3

ٍَ ُمباٍح : )ققلف َُ الـُّطػِة قبَؾ أربعَغ يقمًا بَدوا  (.  وُيباُح إِلؼا

 ذـر ادصـػ حؽؿ إشؼوط افـطػي, وإفؼوئفو.

:فؾق مـ ثالث حآت:أن إفؼوء ا ـغ بوفـظر إػ مراحؾ احلؿؾ  وخالصة الؼقل ٓ 

 بشقرط: أربعغ جلقمًو: ؾقجقز مطؾؼًو, شقاء ـوكً بحوجي, أو بال حوجي,  : إفؼوؤه ؿبؾإوػ

 أن جلؽقن بدواء مبوح. -1

 أن جلؽقن بنذن افزوج. -2

أكف أن كطػي, وؿد ـون افصحوبي جلعزفقن, وافعزل هق إفؼوء افـطػي خوورج افورحؿ, : والعؾة♦

 .(1)ؾؽذفؽ إفؼوؤهو وهل داخؾ افرحؿ

  وؿبؾ كػخ افروح, وهق مو إذا ـون ظؾؼي: ؾقحرم.إشؼوضف بعد إربعغ الثاكقة:

أن افعؾؼي دم, وافدم مودة احلقوة, وا ـغ أن ؿد وجد, وتصقر وختؾوؼ, ؾوال جيوقز : والعؾة♦

 إفؼوؤه بعد ذفؽ.

إذا وجدت وورورة تسوتدظل ذفوؽ, ـوام فوق ؿوول إضبووء: بؼووؤه خطور : ذلؽ مـ ويستثـك•

 فؾضورورة.ظذ حقوة إم, ؾقجقز حقـفو إشؼوضف 

 إشؼوضف بعد كػخ افروح: ؾقحرم إشؼوضف: ٕكف إكسون ُخؾؼ ؾقف افروح. الثالثة:

 

 

 

                                 
افؼقل اف وين: أن إشؼوضف ؿبؾ إربعغ يف مرحؾي افـطػي حيرم, وهق مذهى ادوفؽقي, واختوره: ابـ تقؿقي, وابـ  (1)

رجى, وؽرهؿ, إٓ أكف جيقز دزر صورظل, أو فدؾع وورر متقؿع, وظذ هذا ؾتقى هق ي ـبور افعؾامء بودؿؾؽي 

 ي افسعقدجلي.افعربق
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 لااااافص

 :قال ادملػ 

ةِ أربعققُة َأْصققُفٍر اْلقققؿُ الثاكققُة: ] ققٍؾ مـقف، قبققَؾ الققدخقِل، أو بعقَده، لؾُحققرَّ َتَقىفَّ ظـفققا َزْوُجفقا بققال َ ْ

َة وفقاةٍ مـقُذ ٌر، ولَََّمِة كِْصُػفا، فنن مقاَت زقوظش ةِ َضقالٍق: َشقَؼَطْت، واْبَتقَدَأْت ِظقدَّ وُج َرْجِعقَّقٍة يف ِظقدَّ

ِة مل َتـَْتِؼْؾ، وَتْعَتدُّ َمقـ أباََنقا يف َمقَرِض مقتِقف إضققِل مقـ  حَّ  َمـ َأَباََنا يف الصِّ
ةِ ماَت، وإن ماَت يف ِظدَّ

قًَّة، أ ـْ َأَمًة، أو ذِمِّ  وَضالٍق، ما مل َتُؽ
ةِ وفاةٍ ت الَبْقـُقَكُة مـفا فؾِطالٍق ٓ  ُر.ِظدَّ ََ  و جا

َـّ شققى   َؼ بعَض كسائِف ُمْبَفؿًة، أو ُمَعقَّـًَف ثؿ ُأْكِسَقفا، ثؿ ماَت قبَؾ ُقرظٍة: اْظَتدَّ كقؾ  ِمقـف وإن َضؾَّ

 حامِؾ إضقِل مـفم. 

 َِ قَقُض  -الثالثُة: احلائُؾ ذاُت إَققرا هُتا ادػاِرَققُة يف احلققاةِ، ف -وهقل احْلِ ًة، أو إِعقدَّ ن كاكقْت ُحقرَّ

ٍَ كامؾٍة، وإٓ ُقْرآِن.  َضًة ثالثُة ُقرو  ُمَبعَّ

، و إالرابعُة: َمـ َفاَرَقفا َحّقًا ومل ََتِْض لِصَغٍر، أو  ـِ ٌة ثالثقَة َأْصقُفٍر، وَأَمقٌة َصقفري ياٍس، فَتْعَتدُّ ُحقرَّ

َضًة باحلساِب، وَُيَْزُ الؽس  ُر.قُمَبعَّ

ةِ، ْرتَ ااخلامسُة: َمـ  هُتا َشقـٌَة: تِْسقَعُة أصقُفٍر لؾَحْؿقِؾ، وثالثقٌة لؾِعقدَّ َػَع َحْقُضفا ومل َتْدِر َشَبَبُف، فِعدَّ

 وَتـُْؼُص إمُة َصْفرًا. 

ُة َمققـ َبَؾَغققْت ومل ََتِققْض، وادستحاَضققِة الـاشقققِة، و ْبَتَدَأةِ ثالثققُة َأْصققُفٍر، اْلقققؿُ ْسَتَحاَضِة اْلقققؿُ وِظققدَّ

ةٍ حتقك َيعققَد إوإََمِة َصفراِن، و ن َظؾَِؿْت ما َرَفَعف: مـ َمَرٍض، أو َرضاٍع، أو  ِرمها: فال َتزاُل يف ِظدَّ

َتف.  َـّ اإلياِس فَتْعَتدَّ ِظدَّ  اْلقَحْقُض فَتْعَتدَّ بف، أو َتْبُؾَغ ش

َم يف ِمراثِقف ثقؿ َتْعَتقدُّ لؾَقفقاةِ، وَأَمق بَُّص ما َتَؼدَّ بُِّص، السادشُة: امرأُة ادػؼقدِ، َتَسَ َ ةٍ يف القسَّ ٌة كُحقرَّ

ةِ، وٓ يػتِؼُر إػ ُحْؽِؿ حاكٍؿ بَض  رَّ ةِ احْلُ ةِ: كِصُػ ِظدَّ َجقْت اْلقؿُ ْرِب قويف الِعدَّ ةِ الَقفقاةِ. وإن َتَزوَّ ةِ وِظدَّ دَّ

ِل، وبعققَده: لققف   الثققاين ففققل لققََّوَّ
َِ ُل قبققَؾ َوْط ِل، ولققأَ فَؼققِدَم إوَّ ققؼ ْخققُذها َزوجققًة بالَعْؼققِد إَوَّ ق مل ُيَطؾِّ
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قَداِق القذي   الثاين، ولف َتْرُكفا مَعف مـ  ِر َهديِد َظْؼٍد، وَيْلُخُذ َقْدَر الصَّ
ةِ الثاين، وٓ َيَطُل َقبَؾ فراِغ ِظدَّ

 .[َأظطاها مـ الثاين، وَيْرِجُع الثاين ظؾقفا بم َأَخَذه مـف.

 ذـر ادمفػ يف هذا افػصؾ بؼقي أكقاع ادعتدات, وأحؽومفـ.

 (.  َتَقىفَّ ظـفا َزْوُجفا بال َ ٍْؾ مـف، قبَؾ الدخقِل، أو بعَدهاْلقؿُ الثاكقُة: : )ققلف

مـ تقيف ظـفو زوجفو مطؾؼًو: أي شقاء موت ؿبؾ دخقفف, أو بعده, وشوقاء  مـ ادعتدات: -2

 ـون جلقضل م ؾفو, أو ٓ جلقضل.

ةِ أربعُة َأْصُفٍر وظشققلف: )    (.ٌر، ولَََّمِة كِْصُػفاقلؾُحرَّ

 :مؼدار العدة 

 أربعي أصفر, وظشورة أجلوم. لؾحرة: (1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) ؿقفووووف تعوووووػ: :والققققدلقؾ♦

 .(1)(ڀ

:واحلؽؿة مـ َتديد هذه اددة 

أربعغ جلقمًو وأربعغ جلقمًو ظؾؼي, و ،فؽل كتبغ براءة افرحؿ: ؾنكف جلؽقن أربعغ جلقمًو كطػي -1

, ؾؼوّدر بعشوورة أجلووم: فتظفور حقوتوف بوحلرـوي إن ـوون مضغي, ؾفذه أربعي أصفر, ثؿ جلـػخ ؾقف افروح

 ثؿي محؾ.

 محوجلًي حلؼ افزوج: وفذفؽ دّو ظظؿ حؼ افـبل ^ ـوكً كسوؤه حرامًو ظذ ؽره مطؾؼًو. -2

 ( أمو إمي: ؾعد و كصػ ذفؽ, وهل: صفران ومخسي أجلوم.2

 ادقت. افصحوبي أمجعقا ظذ تـصوقػ ظدة إمي يف افطالق, ؾؽذا ظدة وذلؽ ٕن

 ( أمو ادبّعضي: ؾبوحلسوب, ؾقـظر ؿدر مو ؾقفو مـ احلرجلي ؾتؽقن افعدة بؼدره.3

َة وفاةٍ مـُذ ماَت ققلف: ) ةِ َضالٍق: َشَؼَطْت، واْبَتَدَأْت ِظدَّ    (.فنن ماَت زوُج َرْجِعقٍَّة يف ِظدَّ

 ؾتلخذ أحؽوم افزوجي. -ـام تؼدم-افرجعقي زوجي 

                                 
 (.234افبؼرة, أجلي ) (1)
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مرأتف ضالؿًو رجعقًو, ويف أثـووء ظود و مووت افوزوج, ؾونن ظودة فق أن زوجًو ضؾؼ ا :هذا وظذ•

 افطالق تسؼط, وتبتدئ افزوجي ظدة افقؾوة مـ حغ موت.

 أكف جلصدق ظؾقفو أ و متق  ظـفو, ؾقتعغ يف حؼفو ظدة ادتق  ظـفو. والعؾة:♦

ِة مل َتـَْتِؼْؾ ققلف: ) حَّ  َمـ َأَباََنا يف الصِّ
ةِ  (.وإن ماَت يف ِظدَّ

 فال َتؾق ادرأة مـ حالتغ:ّؾؼ افزوج زوجتف ضالؿًو بوئـًو, ثؿ موت يف أثـوء ظد و, إذا ض

ـٍ ٓ ششووك معوف ـقكوف أن تؽقن البقـقكة يف حال الصحة -1 , أي: أكف ضؾؼفو ضالؿًو بوئـًو يف زم

 ؿصد حجبفو مـ ادراث: ٕكف يف حول محتف.

ٕ و فقسً زوجوي, وٓ هول يف حؽؿفوو:  أ و تقامؾ ظد و وٓ تـتؼؾ فعدة افقؾوة: فاحلؽؿ:

 فعدم افتقارث.

ةِ وفاةٍ وَضالٍق ققلف: )    (.وَتْعَتدُّ َمـ أباََنا يف َمَرِض مقتِف إضقِل مـ ِظدَّ

 : بؿعـك أكف ضؾؼفو, وأبو و وهق يف حول مرض ادقت.أن تؽقن البقـقكة يف مرض مقتف -2

 , أو افطالق.ؾقفو: أ و تعتد بوٕضقل: مـ ظدة افقؾوةفاحلؽؿ 

فق ـوكً مروعي, ؾودروعي ظد و ثالث حقض, فؽـفو ٓ حتقض, ؾـحتووج إػ شوـتغ,  مثال:

 ثؿ جلليت احلقض ثالثوً َ, ثؿ موت, ؾن و تعتد ظدة ضالق: ٕ و أضقل.

فق مل تؽـ حوماًل وٓ مرووعًو, ؾعودة افطوالق ثوالث حوقض, وظودة افقؾووة أربعوي  مثال آخر:

 ة وتبدأهو مـ حغ وؾوتف.أصفر, ؾتعتد ظدة افقؾو

داذا تعتد بإضقل؟ 

  و مطّؾؼي, ؾقجبً ظؾقفو ظدة افطالق, وٕ و وارثي مـ زوجفو: ٕكف ضؾؼفو يف مورض ٕ

ادقت: ف ال ترث, ؾعقمؾ بـؼوقض ؿصوده, وإذا ـوكوً تورث ؾن وو تعتود بولضقل إجؾوغ وجقبوًو: 

 ٕ و ٓ خترج مـ افعدة جلؼقـًو إٓ بذاك.
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ت الَبْقـُقَكُة مـفا فؾِطالٍق ٓ  رُ ققلف: ) ََ قًَّة، أو جا ـْ َأَمًة، أو ذِمِّ  (.ما مل َتُؽ

ؾن و تعتد ظدة ضالق ؾؼوط: وذفوؽ ٕن إموي  -وهل أمي أو ذمقي-إذا أبو و يف مرض ادقت 

 ٓ ترث, وـذا افذمقي.

 اختال  افدجلـ. والعؾة:♦

أو خوفعتف, وكحق ذفوؽ, ؾن وو تعتود  وـذفؽ إذا ـون ضؾى افطالق مـفو: بلن ؿوفً: ضؾؼـل,

 ظدة ضالق, وٓ تعتد ظدة وؾوة: ٕن افطالق بسببفو, وفقس هق بؿتفؿ ؾقف.

َـّ ققلف: ) َؼ بعَض كسائِف ُمْبَفؿًة، أو ُمَعقَّـًَف ثؿ ُأْكِسَقفا، ثؿ ماَت قبَؾ ُقرظٍة: اْظَتدَّ كقؾ  ِمقـف وإن َضؾَّ

   (.شقى حامِؾ إضقِل مـفم

يف حول افصحي بعض كسوئف ومل جلعّغ, ـوام فوق ؿوول: إحوداــ ضووفؼ, أو ظوغ إذا ضؾؼ افزوج 

واحدة, ثؿ كسوقفو, وموت ؿبؾ أن حيددهو بوفؼرظي, ؾونن ـوؾ واحودة موـ كسووئف تعتود إضوقل موـ 

 ظدة افطالق, أو افقؾوة.

أن ـوؾ واحودة حيتؿووؾ أن تؽوقن هول ادخرجوي بوفؼرظووي, وأ وو ادطؾؼوي, أو ادتووق  : والعؾقة♦

 و: وفذا ؾتعتد بوٕضقل مـ افعدتغ جلؼقـًو.ظـف

و احلووفتغ: افطوالق, أو افقؾووة, ـوام تو: احلوموؾ, ؾعود و وووع احلؿوؾ يف ـؾذلؽ مـ يستثـك•

 شبؼ.

 : ؾال تػووت يف ؿدر افعدة. هذا وظذ•

َِ ققلف: ) َقُض  -الثالثُة: احلائُؾ ذاُت إَقرا    (.وهل احْلِ

 وإؿراء هل احِلقض.  مـ ادعتدات: احلوئؾ افتل حتقض, -3

, وفق ـون ادراد إضفوور فؽوون جلؽػول (ڃ چ چ چ) : ؿقفف تعوػ:والدلقؾ♦

 ؿرءان, وبعض اف وفٌ.
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ققاَم َأْقَرائِققِؽ »ؾوووفـبل ^ؿووول فؾؿستحووووي:  وأيضققًا: ققاَلَة َأيَّ . وادستحووووي توودع (1)«َدِظققل الصَّ

 افصالة أجلوم احلقض ؾؼط, أمو بعده ؾتصع.

هُتا ادػاِرَقُة ققلف: ) ٍَ كامؾٍة، وإٓ ُقْرآنِ إيف احلقاةِ، فِعدَّ َضًة ثالثُة ُقرو ًة، أو ُمَبعَّ    (.ن كاكْت ُحرَّ

أي: احلوئؾ افتل فقسً بحومؾ, وحتقض, إذا ـوكً مػورؿي افزوج هلوو حوول احلقووة بخؾوع, أو 

 فعدهتا ٓ َتؾق:ضالق 

 أن تؽقن حرة, أو مبعضي: ؾعد و ثالثي ؿروء. -أ

 : ؾعد و ُؿرءان.أن تؽقن أميً  -ب

أكف دو ـون حدهو ظذ افـصػ مـ حّد احلرة, حؽؿـو بذفؽ يف ظد و, إٓ أكوف : التػريؼ وظؾة♦

َفووِق : », ؾؽؿووؾ حقضووتغ: وفووذا ؿووول ظؿوور وً ٓ جلؿؽووـ افتـصوووقػ نومووًو بجعؾووف صووفرًا وكصووػ

ََمِي َحْقَضًي َوكِْصػ ْٕ َة ا ًُ َأْن َأْجَعَؾ ِظدَّ ًُ  وً اْشَتَطْع  .(2)«َفَػَعْؾ

 (.ياسٍ إالرابعُة: َمـ َفاَرَقفا َحّقًا ومل ََتِْض لِصَغٍر، أو ققلف: )

مـ ؾورؿفوو زوجفوو وهول ٓ حتوقض, إموو ٕ وو موغرة مل تبؾوغ شوـ احلوقض, أو ـوزت,  -4

 و ووزتف, وـوكً مػورؿي زوجفو هلو يف حول حقوتف بوفطالق.

ٌة ثالثَة َأْصُفٍر، وَأَمٌة َص ققلف: ) َضًة باحلساِب فَتْعَتدُّ ُحرَّ ، و ُمَبعَّ ـِ  (.فري

 مؼدار ظّدة هذه ادرأة افتل ؾورؿفو زوجفو يف احلقوة وهل ٓ حتقض: احلرة تعتد ثالثي أصفر. 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) ؿقفوووف تعووووػ: :والققدلقؾ♦

 , وجلؾحؼ هبو افصغرة افتل مل حتض, وؿد حؽك ابـ ؿدامي اإلمجوع ظذ ذفؽ.(3)(ې ې ى

                                 
(, ومححف إفبوين يف محقح أيب 4491وافطحووي يف ذح ادعوين )(, 822أخرجف هبذا افؾػظ: افدارؿطـل ) (1)

 (, وفف صقاهد يف افصحقحغ.2/155داود )

يف افؽزى , وافبقفؼل (18775(, وابـ أيب صقبي )1275شعقد بـ مـصقر )(, 12874أخرجف ظبد افرزاق ) (2)

(7/699 .) 

 (.4افطالق, أجلي ) (3)
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ا » :ران: فؼقل ظؿر وأمو إمي: ؾشف هُتَ ُة ُأمِّ اْلَقَلِد َحْقَضقَتاِن، َوَلقْق مَلْ ََتِقْض َكاَكقْت ِظقدَّ ِظدَّ

ـِ   .  (1)«َصْفَرْي

 وٓ حتقض: فصغٍر, أو إجلوس: ؾبوحلسوب. -افتل بعضفو حر, وبعضفو رؿقؼ-وأمو ادبعّضي 

كقػ يؽقن احلساب؟ 

هلو صفران, ثؿ افشفر اف وفٌ تزجلد مـف وتل ًُ خذ مـف بؼدر مو ؾقفو مـ احلرجلوي, ؾونذا ـوون جَلْ ُب

 ثؾ فو حّرًا ؾن و تعتد صفرجلـ وظشورة أجلوم, وهؽذا.

   (.رُ قوَُيَْزُ الؽسققلف: )

 فق طفر يف حسوب ظّدة ادبعضي ـسور ؾنكف جيز.

 فق ـون ربعفو حرًا اظتدت صفرجلـ, وثامكقي أجلوم, بدل شبعي أجلوم وكصػ. مثالف:

 (.َتَػَع َحْقُضفا ومل َتْدِر َشَبَبفُ رْ ااخلامسُة: َمـ ) ققلف:

 مـ ـوكً حتقض, ثؿ ارتػع حقضفو, ومل تعر  مو شبى رؾعف, واكؼطوظف. -5

ةِ ققلف: ) هُتا َشـٌَة: تِْسَعُة أصُفٍر لؾَحْؿِؾ، وثالثٌة لؾِعدَّ  (.فِعدَّ

 * مؼدار العدة  ا:

ي أصوفر, ؾن وو توسبص تعتد تسعي أصفر: ٕكف حيتؿؾ أ و حومؾ, ؾونذا مضوً افتسوع احلرة: -

 ثالثي أصفر ظدة أجلسي.

 , ومل جلـؽره أحد مـ افصحوبي.أن هذا ؿضوء ظؿر  :والدلقؾ♦

 (.وَتـُْؼُص إمُة َصْفراً ققلف: )

 تسبص تسعي أصفر فؾحؿؾ, ثؿ صفرجلـ, ـام تؼدم. إمة:  -

                                 
 .(2122), ومححف إفبوين يف اإلرواء (2/282) أخرجف إثرم (1)
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ُة َمـ َبَؾَغْت ومل ََتِْض، وادستحاَضِة الـاشقةِ ققلف: )  (.وِظدَّ

امرأًة بؾغً, فؽـفو مل حتض, ـلن تؽقن بؾغً بعالموٍي ؽور احلوقض, ؾونن ظود و ـعودة  فق أن

 افصغرة: ثالثي أصفر فؾحرة.

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) ظؿووقم ؿقفووف: :والققدلقؾ♦

 ؾقدخؾ ؾقف مـ بؾغً ومل حتض بعد, أمو إمي: ؾشفران, ـام تؼدم. (ې ې ى

 (.ثالثُة َأْصُفٍر، وإََمِة َصفرانِ  ْبَتَدَأةِ اْلقؿُ ْسَتَحاَضِة اْلقؿُ وققلف: )

 هل افتل أضبؼ ظؾقفو افدم, ؾال جلـؼطع إٓ جلسورًا, أو ٓ جلـؼطع مطؾؼو.  ادستحاضة:

 وبعضفؿ ظرؾفو: بل و افتل ترى دمًو ٓ جلصؾح أن جلؽقن دم حقض, وٓ دم كػوس.

 .(1)وتؼدم ذـر حوٓت ادستحووي, وأن هلو ثالث حوٓت

ستحووووي ادبتوودأة, أو افـوشوووقي فووزمـ حقضووفو, أو مؼووداره, إن ـوكووً حوورًة أن ادوادقراد هـققا: 

ؾتعتد ثالثي أصفر: ٕن افغوفى يف افـسوء أ ـ حيضـ يف ـؾ صفر مورة, ؾتؽوقن ثوالث حوقض, أموو 

 إمي ؾشفران.

ةٍ حتقك إوققلف: ) َيعققَد ن َظؾَِؿْت ما َرَفَعف: مـ َمَرٍض، أو َرضقاٍع، أو  ِرمهقا: فقال َتقزاُل يف ِظقدَّ

َتف َـّ اإلياِس فَتْعَتدَّ ِظدَّ  (.اْلقَحْقُض فَتْعَتدَّ بف، أو َتْبُؾَغ ش

 إذا ـوكً ادرأة حتقض ؾورتػع حقضفو ؾال شؾق:

: ؾن ووو تعتوود شووـي: تسووعي أصووفر فؾحؿووؾ, وثالثووي فؾعوودة فؾحوورة, أن ٓ تعؾققؿ شققبب رفعققف -أ

 وفهمي صفران, وتؼدم.

                                 
 مستحووي معتودة, وتعر  ظود و: ؾتعؿؾ بعود و, ؾام زاد ظذ افعودة, ؾفق اشتحووي, وٓ تـظر فؾتؿققز. -1 (1)

نن ـون افدم اخلورج بقمػ احلقض, ؾفق حقض, وإٓ مستحووي معتودة كوشوقي فعود و: ؾسجع فؾتؿققز, ؾ -2

 ؾفق اشتحووي.

مستحووي مبتدأة, أو معتودة ٓ تعر  ظود و, وٓ نقز افدم: ؾفذه حتقض ؽوفى حقض افـسوء: وهق شتي, أو  -3

 شبعي أجلوم, ومو زاد ؾفق اشتحووي.



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
214 

ع, أو مرض وكحقه: ـودواء جلؿـوع احلوقض, وؽور : ـلن جلرؾعف رووأن تعؾؿ شبب رفعف -ب

 ذفؽ.

 : أ و نؽٌ, حتك إذا زال افسبى, وظود احلقض اظتدت بوحلقض.فاحلؽؿ

ؾنذا زال افسبى ومل جلعد احلقض, ؾن و تبؼك يف افعدة وتـتظر, حتوك جلعوقد احلوقض, وفوق بعود 

 شـقات.

 ؾنذا ظود اظتدت بف, أو تبؾغ شـ اإلجلوس, ؾتعتد ثالثي أصفر.

ؾؾق ؾروـو أن ظؿرهو ظشورون شـي, ومل جَلُعد احلقض, ؾن و توسبص ثالثوغ   هذا الؽالم:وظذ

ـّ اخلؿسوغ اظتدت ظدة أجلسي ثالثي أصفر.  شـي, ؾنن مل جلعد احلقض وومؾً ش

َم يف ِمراثِقف ثقؿ َتْعَتقدُّ لؾَقفقاةِ، وَأَمقٌة كُحقققلف: ) بَُّص مقا َتَؼقدَّ ةٍ يف السادشُة: امقرأُة ادػؼققدِ، َتقَسَ رَّ

ةِ  رَّ  احْلُ
ةِ ةِ: كِصُػ ِظدَّ بُِّص، ويف الِعدَّ َ   (.السَّ

 زوجي ادػؼقد. السادشة مـ ادعتدات:

: ُؾِؼد رجؾ يف شػر, أو معرـوي, أو ؽور ذفوؽ, ومل جلعؾوؿ فوف خوز: أحولي هوق, أم وصقرة ذلؽ

 مقً.

 وؾوة.أن زوجتف تسبص, وتـتظر, وبعد افسبص حتؽؿ بقؾوتف, ثؿ تعتد ظدة فاحلؽؿ: 

كؿ مدة السبص؟ 

إن ـون طوهر ؾؼده, وؽقبتف اهلالك: ؾلربع شـقات مـذ ُؾِؼود, وذفوؽ ـؿوـ شووؾر فؾجفوود,  -أ

 أو فبالد افؽػور ادعتدجلـ, وكحق ذفؽ.

إن ـووون طوووهر ؾؼووده افسووالمي: ـؿووـ خوورج فؾتجووورة, أو فطؾووى افعؾووؿ, وكحووق ذفووؽ:  -ب

 أصفر وظشورًا.ؾتحسى تسعغ شـي مـذ وفد, ثؿ تعتد فؾقؾوة أربعي 

ؾؾق خرج رجؾ وؽوب, وـون طوهر ؽقبتف وؾؼوده افسوالمي, وـوون ظؿوره حقـفوو  هذا: وظذ•

 كحؽوؿ ذفوؽ بعود ثوؿ, -شوـي أربعوغ مودة تتـظور: أي-مخسوغ شـي, ؾنن ظوذ زوجتوف أن توسبص 

 .افقؾوة ظدة تعتد ثؿ بقؾوتف,
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 .  (1)فف خموفػ, بؿحضور افصحوبي, ومل جلعر  أن هذا مو حؽؿ بف ظؿر  :والدلقؾ♦

ةِ الَقفاةِ اْلقؿُ ْرِب قوٓ يػتِؼُر إػ ُحْؽِؿ حاكٍؿ بَض ققلف: )  وِظدَّ
ةِ    (.دَّ

 ادػؼقد زوجفو ٓ حتتوج فؾؼووول: فقحدد هلو افعدة.

 ُؾرَؿٌي تعؼبفو ظدة وؾوة, ؾال تتقؿػ ظذ حؽؿ حوـؿ. وذلؽ َٕنا

َِ الث: )ققلف ُل قبَؾ َوْط َجْت فَؼِدَم إوَّ ِل، وبعَده: لف وإن َتَزوَّ ْخُذها َزوجقًة بالَعْؼقِد أَ اين ففل لََّوَّ

ةِ الثقاين، ولقف َتْرُكفقا مَعقف مقـ  قِر َهديقِد َظْؼقٍد،  قؼ الثقاين، وٓ َيَطقُل َقبقَؾ فقراِغ ِظقدَّ ِل، ولق مل ُيَطؾِّ إَوَّ

َداِق الذي َأظطاها مـ الثاين، وَيْرِجُع الثاين ظؾقفا بم َأَخَذ     (.ه مـفوَيْلُخُذ َقْدَر الصَّ

إذا ووربـو مدة فؾؿػؼقد ومل جللت, ؾوظتدت ظّدة ادػؼقد, واظتّدت فؾقؾوة, ثؿ تزوجً, وبعود 

 فال فؾق مـ حالغ:زواجفو ظود, 

 زوجويً  تؽوقن ؾن وو: -وض وف ؿبوؾ: أي-أن جلؽقن ؿدوم ادػؼقد ؿبؾ دخقل افزوج اف ووين  -1

 .اف وين وبطالن, كؽوحف فبؼوء فهول:

دػؼوقد بعود دخوقل افوزوج اف ووين: ؾوودػؼقد خموّر: إموو أن جللخوذ افزوجوي أن جلؽقن ؿدوم ا -2

بوفعؼوود إول, وٓ حيتوووج إػ أن جلطؾؼفووو اف وووين, وفؽووـ ٓ جلطلهووو إول حتووك تـتفوول ظوودة افووزوج 

اف وين, وإمو أن جلسـفو فؾزوج اف وين, وجللخذ ؿدر ادفر مـ افزوج اف وين, وجلعوقد اف ووين ظوذ افزوجوي 

  حيتوج اف وين حقـفو فتجدجلد افعؼد.بام دؾع, وٓ

 

 

 

                                 
 ذه اددة إصؼوق ظؾقفو, واختوره افع قؿغ.هو ضقل هءافؼقل اف وين: جلرجع يف حتدجلد افعدة إػ افؼويض: ٕن إبؼو (1)
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 لااااافص

 :قال ادملػ 

ُة مقضققَةٍ بُشقبَفٍة ] . وِظقدَّ ْت مـذ الُػْرَقِة، وإن مل َُتِقدَّ َؼفا اْظَتدَّ وَمـ ماَت َزْوُجفا الغائُِب، أو َضؾَّ

ٌة بُشبفٍة، أو كِ  َؼٍة، وإن ُوضَِئْت ُمْعَتدَّ َة أو ِزكًا، أو بَعْؼٍد فاشٍد كُؿَطؾَّ َّقْت ِظقدَّ َق بققـَفم، وَأَُت ؽاٍح فاشقٍد ُفقرِّ

 ، َتْغِ  الِعقدَّ
َِ ت لؾثاين، وََتِؾُّ لف بَعْؼقٍد بعقَد اكؼضقا ِل، وٓ حُيَْتَسُب مـفا َمؼاُمفا ظـَد الثاين، ثؿ اْظَتدَّ إَوَّ

هِتا مل َتـَْؼطِققْع حتققك َيققْدُخَؾ هبققا، فققنذا فاَرَقفققا َبـَققْت ظققذ  َجققْت يف ِظققدَّ ِل، ثققؿ وإن َتَزوَّ هِتا مققـ إَوَّ ِظققدَّ

ْت لمَخقِر.  هُتا بقف، ثقؿ اْظَتقدَّ َة مـ الثاين، وإن َأَتْت بَقَلٍد مقـ َأَحقِدمها اكَؼَضقْت مـقف ِظقدَّ اْشَتْلَكَػت الِعدَّ

َة بَقضئقف، وَدَخَؾقت فقفقا َبِؼقَّقُة إوَػ، و ـَ بُشْبَفٍة اْشقَتْلَكَػت الِعقدَّ
َتُف البائِ ََ ُمْعَتدَّ

َكَؽقَح َمقـ ن إوَمـ َوضِ

َؼفا قبَؾ الدخقِل: َبـَْت  هِتا، ثؿ َضؾَّ  .[أباََنا يف ِظدَّ

يف بقون حؽؿ افعدة مـ افزوج افغوئى, وظودة ادقضوقءة بشوبفي, أو زكوو, أو ظؼود هذا افػصؾ 

 ؾوشد, أو يف افعدة, وورود ظّدٍة ظذ ظّدة.

ْت مـذ اققلف: ) َؼفا اْظَتدَّ  (.  لُػْرَقِة، وإن مل َُتِدَّ وَمـ ماَت َزْوُجفا الغائُِب، أو َضؾَّ

ؾنن ظود و فؾقؾووة, وفؾطوالق تبودأ  -ومل تعؾؿ هل بذفؽ -إذا موت افزوج افغوئى, أو ضؾؼفو

 مـذ افقؾوة, أو افطالق, وادػورؿي, وفق مل حتد.

افعؾوؿ بوفقؾووة, وافطووالق فوقس صوورضًو ٓكؼضووء ظوودة افقؾووة, ؾؿوـ ٓ جلشووسط  أن: والعؾقة♦

 ظؾؿف, وـذا يف افقؾوة. رووه بوفطالق ٓ جلشسط

موووت افووزوج يف وووّرم, ومل تعؾووؿ ادوورأة بؿقتووف إٓ يف صووعبون, ؾوونن افعووّدة تؽووقن  مثققال ذلققؽ:

 اكتفً, وفق مل حتّد, وـذا يف افطالق.

َؼةٍ ققلف: ) ُة مقضقَةٍ بُشبَفٍة أو ِزكًا، أو بَعْؼٍد فاشٍد كُؿَطؾَّ    (.وِظدَّ

وهق موو جلعوقد -, أو صبفي اظتؼود -عقد إػ افعؼدوهق مو جل-ادقضقءة بشبفي, شقاء صبفي ظؼد 

, بلن جلطلهو طوكًو أ و زوجتوف, وـوذا افزاكقوي, أو ادقضوقءة بعؼود ؾوشود, ؾفومٓء ظود ـ -إػ افػعؾ

 ـعدة ادطؾؼي.
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 أكف وطٌء جلؼتضول َصْغَؾ افرحؿ, ؾقجبً افعدة مـف: ـوفـؽوح افصحقح.: والعؾة♦

ٌة بُشبققلف: ) َق بقـَفموإن ُوضَِئْت ُمْعَتدَّ    (.فٍة، أو كِؽاٍح فاشٍد ُفرِّ

إذا ـون هـوك امرأة معتدة, ويف أثـوء ظد و ُوضِ ً بـؽووٍح ؾوشوٍد, ؾنكـوو كػورق بقـفوو وبوغ موـ 

 وض فو. 

 افعؼد افػوشد وجقده ـعدمف.  أن: والعؾة♦

 أمو مو جلتعؾؼ بوفعدة ؾلصور إفقف بؼقفف:

ِل، وٓ حُيْ ققلف: ) َة إَوَّ َّْت ِظدَّ  .(َتَسُب مـفا َمؼاُمفا ظـَد الثاينوَأَُت

إذا ؾرؿـو بقوـفام, ؾن وو تقاموؾ ظودة إول, وٓ حتتسوى موـ افعودة مودة مؼومفوو ظـود افوزوج 

 ٓكؼطوع ظدة إول بقطء اف وين, وإكام تبدأ إـامهلو مـ حغ افتػرجلؼ بقـفام. وذلؽ:اف وين: 

ؿ ؾورق بقوـفام بعود ثالثوي أصوفر امرأة اظتدت حقضتغ, ثؿ وض ً بـؽوح ؾوشد, ث مثال ذلؽ:

 زواج, ؾنكـو كؼقل هلو: بؼل ظؾقِؽ حقضٌي واحدٌة إػ أن.

ت لؾثاينققلف: )  (.  ثؿ اْظَتدَّ

 بعد اكتفوئفو مـ ظدة إول تبدأ ظدًة أخرى فؾ وين.

م أشبؼفام. والعؾة: ♦  أ ام حؼون اجتؿعو فرجؾغ, ؾؾؿ جلتداخال, وُؿدي

َتْغِ وََتِؾُّ لف بَعْؼٍد بققلف: )  الِعدَّ
َِ  (.  عَد اكؼضا

ادقضقءة أثـوء ظد و بـؽوح ؾوشد, أو بشبفي حتّؾ دـ وض فو بوفـؽوح افػوشد, أو بوفشبفي, بعود 

 اكؼضوء ظد و مـ إول, ثؿ اف وين, ؾقعؼد ظؾقفو ظؼدًا جدجلدًا, وجلؽقن خوضبًو مـ اخلّطوب.

هِتا مل َتـَْؼطِْع حتكققلف: ) َجْت يف ِظدَّ   (.َيْدُخَؾ هبا وإن َتَزوَّ

إذا وؿع أن تزوجً ادعتدة يف أثـوء ظد و مـ زوٍج جدجلد ؾنن ظّد و تستؿر, وٓ تـؼطع, ؾونذا 

 وض فو افزوج ا دجلد اكؼطعً افعدة.

 افعدة جلراد هبو معرؾي براءة افرحؿ ؾتستؿر افعدة حتك جلطلهو. أن: والعؾة♦
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حت ذات زوجغ؟فنن قال قائؾ: كقػ ٓ تـؼطع العدة مع أَنا أن أصب 

:أن افعؼد اف وين ؾوشد, ؾقجقده ـعدمف, وظذ هذا ؾال ظزة بوف, وإكوام إذا وض فوو  فاْلقاب

 َحُرَم, واكؼطعً افعدة.

َة مـ الثاينققلف: ) ِل، ثؿ اْشَتْلَكَػت الِعدَّ هِتا مـ إَوَّ  (.  فنذا فاَرَقفا َبـَْت ظذ ِظدَّ

ؿؾوً ظود و موـ إول, وبـوً ظوذ موو مضووك إذا ؾورؿفو مـ تزوجفو يف افعودة ووض فوو, أـ

 ٕن حؼف أشبؼ.وذلؽ: مـفو: 

ؾونذا اكتفووً ظوودة إول, تبوودأ ظودٌة أخوورى دووـ تزوجفووو ووض فوو أثـوووء ظوود و, وٓ تتووداخؾ 

 افعّدتون, ـام تؼدم.

ْت لمَخرِ ققلف: ) هُتا بف، ثؿ اْظَتدَّ    (.وإن َأَتْت بَقَلٍد مـ َأَحِدمها اكَؼَضْت مـف ِظدَّ

, ؾنن ظود و -افزوج, أو افقاضئ بشبفي-وفدت ادقضقءة يف افعدة وفدًا مـ أحد افرجؾغ  إذا

تـؼضول ممـ وفدت فف, ؾنن ـون افقفود فوهول اكؼضوً ظود و مـوف, ثوؿ اظتودت فمخور, وإن ـوون 

 افقفد فؾ وين اكؼضً ظد و مـف, ثؿ أنً واشتلكػً مو بؼل مـ ظد و فهول.

لقلد؟كقػ ُيعرِ ٕي الزوجغ ا 

:ادسللة ٓ َتؾق مـ أربع حآت 

 أن تليت بف فدون شتي أصفر مـ وطء اف وين: ؾفق فهول. -1

 أن تليت بف ٕـ ر مـ أربع شـقات مـذ بوكً مـ إول: ؾفق فؾ وين. -2

أن تليت بوف ٕـ ور موـ شوتي أصوفر موـ وطء اف ووين, وٕؿوؾ موـ أربوع شوـقات موـ بقـقكوي  -3

 إول: ؾفق فؾ وين.

 إذا أصؽؾ أمره ُظِرض ظذ افؼوؾي. -4

َة بَقضئف، وَدَخَؾت فقفا َبِؼقَُّة إوَػ ققلف: ) ـَ بُشْبَفٍة اْشَتْلَكَػت الِعدَّ
َتُف البائِ ََ ُمْعَتدَّ

  (.وَمـ َوضِ

 فق أن رجاًل ضؾؼ امرأتف, وأبو و, ويف أثـوء افعدة وض فو بشبفي.
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 شبؼ.تستلكػ افعدة مـ جدجلد, و دم مو  فاحلؽؿ أَنا:

 جلـ. لو, وٕن افقفد ؾقفام جلؾحؼف بوفقضتأ ام ظدتون فزوٍج واحٍد ؾتداخؾوالعؾة: ♦

َؼفا قبَؾ الدخقِل: َبـَْت إوققلف: ) هِتا، ثؿ َضؾَّ  (.ن َكَؽَح َمـ أباََنا يف ِظدَّ

فق أن رجاًل أبون امرأتف بقـقكي مغرى, إمو بػسخ, أو خؾع, ثؿ يف أثـوء افعدة تزوجفوو, وؿبوؾ 

 هبو ضؾؼفو.أن جلدخؾ 

 أ و تبـل ظذ مو مضوك, وتقامؾ ظد و ؿبؾ افـؽوح افذي حصؾ يف ظد و. فالعؿؾ:

ڎ ) أكف ضالٌق موـ كؽووح ؿبوؾ ادسووقس, واخلؾوقة ؾؾوؿ جلقجوى ظودة, وات جلؼوقل:: والعؾة♦

 .(1)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 

 

 

 

                                 
 (.49إحزاب, أجلي ) (1)
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 لااااافص

 :قال ادملػ 

ةِ ] َة الِعدَّ قَّقًة، أو َأَمقًة  قَر َيؾَزُم اإلحداُد ُمدَّ كقؾَّ ُمَتقَقىفز َزْوُجفقا ظـفقا يف كِؽقاٍح صقحقٍح، ولقق ذِمِّ

، وٓ ََيُِب ظذ َرْجِعقَّقٍة وَمقضققَةٍ بُشقْبَفٍة، أو ِزَكقك، أو يف كِؽقاٍح فاشقٍد،  ـٍ مـ َحلو
َػٍة، وُيباُح لبائِ ُمَؽؾَّ

قُب يف الـَظقِر إلقفقا: مقـ  أو باضٍؾ، أو بِؿْؾِؽ يؿقٍغ. واإلحقداُد: اجتـقاُب مقا َيقْدُظق إػ مِجَاِظفقا، وُيَر ِّ

، وُكْحٍؾ َأشققَد، ٓ ُتقتِققا، وكحقِقه، وٓ  ، وما ُصبَِغ لؾزيـِة، وُحِعو
َِ ـَّا
الزيـِة، والطِّقِب والتحسِغ، واحْلِ

 .[كِؼاٍب وأبقَض، ولق كان َحَسـاً 

 يف بقون معـك اإلحداد, وحؽؿف, ومـ جلؾزم.

 مـ حّد. ادـع, ملخقذ اإلحداد: لغة:

 امتـوع ادرأة ظـ أصوقوء خمصقمي يف زمـ خمصقص. رظًا:قص

أو جلؼول: تربص  تـى ؾقف ادرأة مو جلدظق إػ مجوظفو, أو جلرؽى يف افـظر إفقفو مـ افزجلـوي, وموو 

 يف معـوهو مدة خمصقمي يف أحقال خمصقمي.

:احلؽؿة مـ اإلحداد: ذكر العؾمَ فقف ظدة حؽؿ 

 حػظ ظشورة افزوج, وإطفور إشػ ظذ ؾراؿف.تعظقؿ حؼ افزوجقي, و -1

 شد ذرجلعي تطؾع ادرأة فؾـؽوح, أو تطؾع افرجول إفقفو ؿبؾ نوم افعدة. -2

مقاؾؼي افطبقعي افبشورجلي افتول جبؾوً ظوذ افتعوموؾ موع ادصووئى, ؾلبووح ات اإلحوداد يف  -3

 ذفؽ: فتزجلؾ مو يف مدرهو.

قبي ادوقت ٓبود أن حُتوِدَث فؾُؿصووِب موـ ا وزع ودّوو ـوكوً مصوو»ويف هذا جلؼقل ابوـ افؼوقؿ: 

: ؾونن إػ أن ققالوإمل واحلزن مو تتؼوووه افطبوع, شوؿح هلوو احلؽوقؿ اخلبور يف افقسوور موـ ذفوؽ, 

ؾطوم افـػقس ظـ ملفقؾفو بوفؽؾقي مـ أصؼ إمقر ظؾقفو, ؾلظطقً بعض افشوولء: فقسوفؾ ظؾقفوو 

 ا.هو.(1)«ترك افبوؿل...

                                 
 (.2/112إظالم ادقؿعغ ٓبـ افؼقؿ ) (1)
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:اإلحداد قسمن 

 إحداد ادرأة ظذ زوجفو: وظؾقف مدار احلدجلٌ يف هذا افبوب. -1

 إحداد ادرأة ظذ ؽر زوجفو: ؾقجقز فؾؿرأة أن حتد ظذ ؽر زوجفو ثالثي أجلوم. -2

:ْمَرَأةٍ »حدجلٌ أم حبقبي, أن افـبل ^ ؿول:  والدلقؾ ِٓ ـُ بِاهللِ َوالَققْقِم أِخقرِ -َٓ حَيِؾُّ   -ُتْمِم

َا َُتِدُّ َظَؾْقِف َأْرَبَعَة َأْصُفٍر َوَظشقراً َأْن َُتِدَّ َظَذ  َّٓ َظَذ َزْوٍج، َفنَِنَّ  .(1)« َمقٍِّت َفْقَق َثاَلٍث، إِ

 وهذا جلؽقن يف حؼ ـؾ مقً, شقاء أـون ؿرجلبًو, أو بعقدًا: فعؿقم احلدجلٌ.

 فؽـ ـق و حِتدُّ ظذ رجؾ أجـبل ظـفو, ؾن و نـع مـف ٓشوقام إذا وجدت رجلبي.

ْت ظوذ إجـبول افوذي مووت, وحزكوً ظؾقوف, إموو فؽقكوف معروؾوًو بعؾوٍؿ, أو  أمو فق أ وو َحودَّ

 مالح, أو إحسون هلو, أو ٕهؾفو وكحق ذفؽ, ؾال موكع مـ ذفؽ.

ةِ ققلف: ) َة الِعدَّ    (.َيؾَزُم اإلحداُد ُمدَّ

ّد ظذ زوجفو.  جيى ظذ افزوجي أن حَتُ

پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) ؿقفووووف تعوووووػ: والققققدلقؾ:♦

 .(2)(ڀ

ْمَرَأةٍ »وحدجلٌ أم حبقبي أكف ^ ؿول:  ِٓ ـُ بِاهللِ َوالَقْقِم أِخقرِ -َٓ حَيِؾُّ  َأْن َُتِقدَّ َظقَذ َمقِّقٍت  -ُتْمِم

َا َُتِدُّ َظَؾْقِف َأْرَبَعَة َأْصُفٍر َوَظشقراً  َّٓ َظَذ َزْوٍج، َفنَِنَّ  .(3)«َفْقَق َثاَلٍث، إِ

 (.ظـفا يف كِؽاٍح صحقٍح  كؾَّ ُمَتَقىفز َزْوُجفاققلف: )

 :اإلحداد َيب ظذ ادرأة بشقروط 

 أن جلؽقن زوجفو تقيف ظـفو: ؾال جيى اإلحداد ظذ ادػوَرؿي حول احلقوة. -1

                                 
 (.1486(, )1285أخرجف افبخوري ) (1)

 (.234افبؼرة, أجلي ) (2)

 (.1486(, )1285أخرجف افبخوري ) (3)
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: ؾال إحداد ظذ مؾؽ افقؿغ. -2 ة زوجًي فؾؿتق َّ  أن تؽقن ادُِحدَّ

موحقحًو, ؾونذا ـوون أن جلؽقن افـؽوح محقحًو: ٕكف ٓ جلسؿك زوجوًو إٓ إذا ـوون افـؽووح  -3

 ؾوشدًا, أو بوضاًل ؾال جيى اإلحداد.

 ؾنذا تقؾرت هذه افشوروط وجى ظذ افزوجي اإلحداد.

ْمَرَأةٍ » حلدجلٌ أم حبقبي ادتؼدم: ِٓ ـُ بِاهللِ َوالَققْقِم أِخقرِ  -َٓ حَيِؾُّ  َأْن َُتِقدَّ َظقَذ َمقِّقٍت َفقْقَق  -ُتْمِم

 َ َّٓ َظَذ َزْوٍج، َفنَِنَّ  .(1)«ا َُتِدُّ َظَؾْقِف َأْرَبَعَة َأْصُفٍر َوَظشقراً َثاَلٍث، إِ

َػةٍ ققلف: ) قًَّة، أو َأَمًة  َر ُمَؽؾَّ    (.ولق ذِمِّ

هذه أمقٌر ٓ ُتشسط يف إحداد ادرأة, بؿعـك: أكوف فوق اتصوػً امورأٌة بلحوِد هوذه إوموو  مل 

 حَتِّد.

 ٓ جلشسط أن تؽقن مسؾؿي: بؾ وفق ـوكً ذمقي. -1

 سط أن تؽقن حرة: بؾ وفق ـوكً أمي.ٓ جلش -2

ٓ جلشسط أن تؽقن مؽؾػي: بؾ وفق ـوكً مغرة, وـذا ادجـقكي, ؾقؿـعفو وفقفو مموو نـوع  -3

ة, ـام جلؿـعفو مـ افزكك, وؽره مـ ادحرموت.   مـف ادُِحدَّ

، وٓ ََيُِب ظذ َرْجِعقَّةٍ ققلف: ) ـٍ مـ َحلو
   (.وُيباُح لبائِ

ففقؾ  قا أن َتقّد ٕجقؾ زوجفو حول احلقوة, ؾربام حزكً ظذ هذا افػوراق, افزوجي إذا ؾورؿفو 

 هذا الػراق؟

:َتؾق الزوجة ادػارقة مـ حالتغ ٓ 

 : ؾقبوح هلو اإلحداد ظذ افزوج افذي أبو و, وٓ جلسـ.أن تؽقن بائـاً  -أ

وإكقم مل فوو, : ٕكف ؾورؿفو زوجفو, ؾػل ذفؽ إطفور إشػ ظذ ؾوراق زوجكف مباحإوإكم قؾـا: 

ـّ   : ٕن افـصقص أمرة بوإلحداد هل يف ادتق  ظـفو.ُيس

                                 
 (.1486(, )1285أخرجف افبخوري ) (1)
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 ؾال جيى ظؾقفو اإلحداد فػراؿف هلو. أن تؽقن رجعقًة: -ب

 وجلراهوووو, فزوجفوووو, تتوووزجلـ أن هلوووو افزوجووووت, حؽوووؿ يف -افرجعقوووي: أي-أ وووو : والعؾقققة♦

 .-شبؼ ـام- ؾقفو فرؽى فف: وتستشور 

 افػؼفوء مـ ؿول: جيى ظؾقفو أن حُتِّد إذا ضؾؼفو ضالؿًو رجعقًو.وإكام ؿول: )ٓ جيى(: ٕن مـ 

أن هذا ؾقام إذا ؾورؿفو بوفطالق, أمو إن موت زوج افرجعقي ؾن و جيى ظؾقفو أن حُتوّد: : واظؾؿ•

 ٕ و يف حؽؿ افزوجي.

 (.  وَمقضقَةٍ بُشْبَفٍة، أو ِزَككققلف: )

 ذـر ادمفػ أمـوؾًو مـ افـسوء ٓ إحداد ظؾقفـ.

 ادقضقءة بشبفي, أو بزكو. -1

ـاًل مـ ادقضقءة بشبفي, أو ادزين هبو, فقسً زوجي, وإكوام افعودة افتول صوورظً  أن: والعؾة♦

 يف حؼفام هل حلػظ افـسى ؾؼط.

  (.أو يف كِؽاٍح فاشٍد، أو باضؾٍ ققلف: )

 ٓ جلشورع دـ ـون كؽوحفو ؾوشدًا, أو بوضاًل إذا موت زوجفو ظـفو. -2

و فقسً زوجي يف احلؼقؼي, وإكام افعدة افتل ظؾقفو هول حلػوظ افـسوى, واإلحوداد أ : والعؾة♦

 إكام جلؽقن ظذ زوج, وٓ جلعّد هذا زوجًو.

 (.  أو بِؿْؾِؽ يؿغٍ ققلف: )

 إذا موت شوقُد إمي ؾال إحداد ظؾقفو. -3

ْمقَرَأةٍ »مو شبؼ ذـوره موـ أ وو فقسوً زوجوي, ويف احلودجلٌ:  :والعؾة♦ ِٓ ـُ بِقاهللِ -َٓ حَيِقؾُّ  ُتقْمِم

َّٓ َظَذ َزْوٍج  -َوالَقْقِم أِخرِ   , وهق فقس هلو بزوج.«َأْن َُتِدَّ َظَذ َمقٍِّت َفْقَق َثاَلٍث، إِ
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ُب يف الـَظقِر إلقفقا: مقـ الزيـقِة، والطِّققِب ققلف: ) واإلحداُد: اجتـاُب ما َيْدُظق إػ مِجَاِظفا، وُيَر ِّ

َِ، وما ُصبِ  ـَّا
، وُكْحٍؾ َأشقدَ والتحسِغ، واحْلِ    (.َغ لؾزيـِة، وُحِعو

 هذا تعرجلػ اإلحداد, وشبؼ, وتبّغ مـف: أن ادحّدة  تـى هذه إصوقوء: 

 ؾفل ممـقظي مـف يف ثقهبو, أو بد و, أو ضعومفو. الطقب: -1

َٓ َُتَسُّ ضِقباً » ؿقفف ^: والدلقؾ:♦  .(1)«َو

عووم, موـ جفوي أن موس ـوؾ صوولء ومّس افطقوى جلؽوقن بوفبودن, وبووف قب, وـوذفؽ يف افط

 بحسبف, ومس افطعوم بلـؾف.

 إذا ضفرت مـ حقضفو, ؾن و هلو أن تطقى مؽون احلقض. واشتثـك مـ ذلؽ:•

ـْ ُقْسٍط، َوَأْطَػارٍ » فؼقفف ^: َّٓ إَِذا َضُفَرْت ُكْبَذًة ِم  .(2)«إِ

 وهل ثالثة أكقاع:ممو نـع مـف ادحدة افزجلـي:  -2

 ؾؽؾ ثقوٍب أظدت فؾزجلـي ظرؾًو ؾودحّدة ممـقظي مـفو. الزيـة يف الثقاب:أ( 

َٓ َتْؾَبُس َثْقبًا َمْصُبق اً »حدجلٌ أم ظطقي مرؾقظًو:  والدلقؾ:♦  .«َو

َٓ اْلقؿُ َٓ َتْؾَبُس »وحلدجلٌ أم شؾؿي مرؾقظًو:  ـَ الثَِّقاِب، َو َؼةَ اْلقؿُ َعْصَػَر ِم  .(4)«(3)َؿشَّ

 دعـك مـ ثقوب تؽقن فؾزجلـي.وأحلؼ افعؾامء هبذا: ـؾ مو واؾؼف يف ا

 وإكام تؾبس اف قوب ادبذفي افتل مل تعد فؾزجلـي, شقاء أـوكً شقداء, أو ؽرهو مـ إفقان.

ـوخلضوب بوحلـووء, وكحوق ذفوؽ مموو جلؽوقن ؾقوف زجلـوي: ـودؽقووج, وحتؿور  الزيـة يف بدَنا:ب( 

 افقجف, وم ؾف مبغ افشعر, وكحق ذفؽ.

                                 
 , مـ حدجلٌ أم ظطقي.(938ومسؾؿ ) (,5343أخرجف افبخوري ) (1)

 , مـ حدجلٌ أم ظطقي.(938(, ومسؾؿ )5343أخرجف افبخوري ) (2)

 .(8/455وهق افطغ إمحر افذي جلسؿك مغرة. فسون افعرب ) -بؽن ادقؿ-ادؿشؼي: هل ادصبقؽي بودشؼ  (3)

(, ومححف إفبوين يف 7512بق جلعذ )أ(, و3535(, وافـسوئل )2354(, وأبق داود )26581أخرجف أمحد ) (4)

 (.2129) اإلرواء
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 ة: ٕكف مـ أبؾغ افزجلـي.وـذفؽ افؽحؾ: ؾتؿـع مـف ادحد

َٓ َتْؾقَبُس اْلققؿُ » حودجلٌ أم شوؾؿي: :والقدلقؾ♦ َٓ اْلققؿُ َتَقىفَّ َظـَْفقا َزْوُجَفقا  ـَ الثَِّققاِب، َو َعْصَػَر ِمق

َٓ َتْؽَتِحُؾ اْلقؿُ  َتِضُب، َو َٓ ََتْ َؼَة، َو  .(1)«َؿشَّ

َ َظـَْفو َزْوُجَفوو, َوَؿوِد جوءت امرأة إػ رشقل ات ^ؾؼوفً: إِنَّ اْبـَتِل تُ »وحدجلٌ أم شؾؿي:  ُقيفي

ًْ َظْقـََفو, َأَؾَتْؽُحُؾَفو؟ َؾَؼوَل َرُشقُل اتِ ^:  , َأْو َثاَلثوً  «َٓ »اْصَتَؽ َتْغِ  .(2)«َمرَّ

فؽووـ إذا اوووطرت فؾؽحووؾ فؾتووداوي ٓ فؾزجلـووي, ؾؾفووو ووووعف فووقاًل, ونسووحف  ووورًا: ٕن 

ْقققِؾ، » ؾؿي:افضوورورات تبووقح ادحظوقرات, وؿوود ورد يف حوودجلٌ أم شو َِ بِالؾَّ ققاَل اْكققَتِحِع بُِؽْحقِؾ اْْلِ

 .(3)«َواْمَسِحقِف بِالـََّفارِ 

ؾتجتـووى ادحوودة احلووع مووـ افووذهى, أو افػضووي, شووقاء ـووون يف افقوود, أو  الزيـققة يف احلققع:ج( 

 افِرجؾ, أو إمبع, أو ظذ افرؿبي.

ف جوءهو خوز وؾووة افوزوج, وهذه إمقر افتل نـع مـفو ادحّدة, بؿقت زوجفو, وفق ؾروـو أك

وـون ظؾقفو صولء مـ هذه إمقر افتل  قً ظـفو, ؾن و تزجلؾوف مبوصوورة: ٕ وو ؿود دخؾوً يف ظودة 

 اإلحداد.

   (.ٓ ُتقتِقا، وكحِقهققلف: )

 : ـحؾ أبقض جلقوع يف افعغ: ؾال بلس بف: ٕكف ٓ حيّسـ ؾال زجلـي ؾقف.التقتقا

 ٓ زجلـي ؾقف.افعـزروت: ٓ بلس بف: ٕكف  ومثؾف:

 (.وٓ كِؼاٍب ققلف: )

 ادحّدة ٓ نـع مـ فبس افـؼوب, وٓ افزؿع. 

                                 
 اكظر شوبؼف. (1)

 .(1488(, ومسؾؿ )5336أخرجف افبخوري ) (2)

 بالؽًو.« ادقضل»أخرجف موفؽ يف  (3)

 كحقه, وإشـوده وعقػ. (5755(, وافـسوئل يف افؽزى )2356وأخرج أبق داود )
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 : ظدم افدفقؾ ظذ حترجلؿف ظؾقفو, وإمؾ ا قاز.والعؾة♦

 (.وأبقَض، ولق كان َحَسـاً ققلف: )

 : ٕن حسـف مـ أمؾ خؾؼتف.وذلؽٓ نـع ادرأة مـ فبس إبقض, وفق ـون حسـًو: 

 أخذ شــ افػطرة, وٓ مـ آؽتسول, وافتـظػ. وٓ نـع ادحّدة مـ

 أن إمؾ أن ادرء مطوفى هبو, ومل نـع ادحّدة مـفو, ؾتبؼك ظذ ادشوروظقي. والعؾة:♦
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 لااااافص

 :قال ادملػ 

َلقْت: َخْقفقًا، أو َقْفقرًا، أو حَلق] قَّ  يف اْلقَؿـِْزِل حقث َوَجَبْت، فقنن ََتَ
ُة الَقفاةِ : اكَتَؼَؾقْت وَهُِب ِظدَّ ؼو

هُتا بُِؿِضق َّْت ِظقدَّ روُج حلاَجتِفا ََنارًا ٓ لقاًل، وإن َتَرَكت اإلحداَد َأثَِؿْت، وَُت لِّ قحقُث صاَْت. و ا اخْلُ

 .[َزماَِنا

 يف بقون شؽـك ادتق  ظـفو, وافرجعقي, وافبوئـ, ومو جلتعّؾؼ بذفؽ.هذا افػصؾ 

ُة الَقفاةِ يف اْلقققلف: )    (.َؿـِْزِل حقث َوَجَبْت وَهُِب ِظدَّ

 جيى ظذ مـ تقيف ظـفو زوجفو أن نؽٌ يف بقً زوجفو افذي تقيف ظـفو ؾقف.

َأنَّ َزْوَجَفو َخَرَج يِف َضَؾِى َأْظُبٍد َفُف َأَبُؼقا, َحتَّوك : »حدجلٌ افػرجلعي بـً موفؽ  والدلقؾ:♦

 ًْ َؼُفووْؿ َؾَؼَتُؾووقُه, َؿوَفوو وووَن بَِطووَرِ  افَؼووُدوِم حَلِ ـَ ًُ َرُشووقَل اتِ ^ َأْن َأْرِجووَع إَِػ َأْهووِع, َؾوونِنَّ إَِذا  : َؾَسووَلْف

: َؾَؼووووَل َرُشوووقُل اتِ ^:  ًْ َٓ َكَػَؼوووًي, َؿوَفووو ْك يِل َمْسوووَؽـًو جَلْؿؾُِؽوووُف, َو : «َكَعوووؿْ »َزْوِجووول مَلْ جَلوووْسُ ًْ , َؿوَفووو

ًُ يِف احلُْجَرِة, َأْو يِف ادَْسِجِد, كَ  ـْ ـُ , َحتَّك إَِذا  ًُ ًُ َفوُف, َؾوْكصورْؾ ـُقِدجلو وَدايِن َرُشقُل اتِ ^, َأْو َأَموَر يِب َؾ

ـْ َصوْلِن َزْوِجول, َؿووَل:  ،«َكْقَػ ُقْؾِت؟»َؾَؼوَل:  ْرُت َفُف ِم ـَ تِل َذ َي افَّ : َؾَرَدْدُت َظَؾْقِف افِؼصَّ ًْ اْمُؽثِقل »َؿوَف

: َؾوْظَتَدْدُت «يِف َبْقتِِؽ َحتَّك َيْبُؾَغ الؽَِتاُب َأَجَؾفُ  ًْ  .  (1)«ؾِقِف َأْرَبَعَي َأْصُفٍر َوَظشوراً  , َؿوَف

 وفقروده ظـ افصحوبي: ـعؿر, وظ امن, وابـ ظؿر, وابـ مسعقد.

ؾنذا بؾغفوو اخلوز حوول ـق وو خوورج افبقوً, أو مسووؾرة, ؾن وو ترجوع إػ افبقوً : هذا وظذ•

 افذي هل شوــي ؾقف.

                                 
, وافـسوئل (1254وافسمذي ) (,2355) (, وأبق داود27587وأمحد )(, 526) أخرجف موفؽ يف ادقضل (1)

 (.2131(, ووعػف إفبوين يف اإلرواء )2531, وابـ موجف )(3528)
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:ققلف: ) َلْت: َخْقفًا، أو َقْفرًا، أو حَلؼو قَّ  (.اكَتَؼَؾْت حقُث صاَْت  فنن ََتَ

وهوول ؾقووف, وفؽوـ ثؿووي أظووذار تسووؼط زوجفوو إموؾ: أن ادوورأة نؽووٌ يف بقتفوو افووذي تووقيف 

 افسبص يف افبقً:

ؾونذا خوؾوً ظوذ كػسوفو, أو موهلوو إذا بؼقوً ؾقوف, شوؼط ظـفوو اإلحوداد يف  حال اخلققِ: -1

 ق ذفؽ.افبقً, وـذا فق ـوكً افدار ؽر حصوقـي ؾتخشوك مـ افؾصقص, أو كح

ـام فق وؿوع يف افبقوً حرجلوؼ, أو هودم, أو فؽق وو تتولذى موـ ا وران تلذجلوًو  حال العذر: -2

ور ادسوؽـ, وافعوودة مووو إجيووصودجلدًا, أو أن افقرثووي أخرجقهوو ومل جلبؼووقا افبقوً فتحووّد ؾقووف, أو اكتفوك 

 زافً, ؾن و خترج, وٓ جلؾزمفو بذل إجرة.

جفو طوومل, أو شوؾطون, أو مـعفوو مووحى ادسوؽـ أن ـلن شر أن َُتّقل مـ ادسؽـ قفرًا: -3

 تسؽـ ؾقف تعدجلًو, وطؾاًم.

ـام فق طفر مـفو أذجلي ٕهؾ افبقً, إموو فبوذاءة فسوو و, أو ؽور ذفوؽ  أن تتحقل مـف بحؼ: -4

  و حُتقل مـف.نؾ

 ؾػل هذه افصقر هلو أن تـتؼؾ.

لؽـ إػ أيـ؟ 

ؼط موور موو ظوداه موـ ادسووــ تسؽـ حقٌ صوءت: ٕن افقاجى شؼط, ودوو تعوذر وشو

 شقاء: إذ مل جلرد يف افشورع تعقُغ مؽون معٍغ فالظتداد إذا تعذر شؽـفو.

روُج حلاَجتِفا ََنارًا ٓ لقالً ققلف: )    (.و ا اخْلُ

 هق باظتبار الققت لف حالتان:خروج ادحدة مـ بقتفو خروجًو ممؿتًو, 

عووم, وٓ أحود جلوليت بوف, أو تعؿوؾ ظؿواًل : جيوقز هلوو اخلوروج حلوجوي: ـنحضوور ضيف الـفار -أ

 جلعقشفو هل وأوٓدهو, أو دراجعي ضبقبي, أو كحقه. 
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 والدلقؾ:♦

أكف  ك امرأة موت زوجفو وخترج فؾحرث,  وهو أٓ تبقوً : »مو ورد ظـ ابـ ظؿر  -1

 .(1)«إٓ يف بقتفو

ًْ َخوووَفتِل, أكووف ؿوول: ُضؾي  افؼقووس ظووذ ادطؾؼوي ادبتقتووي: أخوذًا مووـ حوودجلٌ جووبر  -2 َؼوو

ًِ افـَّبِولَّ ^, َؾَؼووَل:  دَّ َكْخَؾَفو, َؾَزَجَرَهوو َرُجوٌؾ َأْن خَتْوُرَج, َؾَلَتو ي َكْخَؾقِؽ: »َؾَلَراَدْت َأْن َ ُ َبقَذ، َفُجقدِّ

قِل، َأْو َتْػَعِع َمْعُروفاً   .(2)«َفنِكَِّؽ َظسقك َأْن َتَصدَّ

 وات خوضووى كسوووء افـبوول ^ ؾؼووول: إمووؾ: أن ادوورأة ٓ ختوورج مووـ بقتفووو إٓ حلوجووي, -3

 , وهذا اخلطوب دخؾ ؾقف ؽرهـ مـ افـسوء بودعـك, ـام ذـر افؼرضبل.(3)(ڃ ڃ ڃ)

ؾؽقن ادعتدة ٓ خترج موـ بقتفوو إٓ حلوجوي هوق تلـقود هلوذا إمور, ٓشووقام وهول  :هذا وظذ•

 بحوجي إػ مزجلد موقوكي ظـ افرجول.

 ٕمريـ: : ٓ خترج إٓ فؾضورورة:يف الؾقؾ -ب

 ٕن افـفور وؿً ادعوش وآـتسوب, بخال  افؾقؾ. -1

ٕن افؾقؾ مظـي افػسود, وششووك ؾقوف ظوذ ادورأة, فؽوـ رخوص يف حوول افضوورورة: ٕن  -2

 افضورورات تبقح ادحظقرات.

هُتا بُِؿِض ققلف: ) َّْت ِظدَّ    (.لِّ َزماَِناقوإن َتَرَكت اإلحداَد َأثَِؿْت، وَُت

 اإلحداد, ؾن و تلثؿ وافعدة تتؿ بؿضول مد و. إذا تعؿدت ترك 

اإلحداد فقس صورضًو يف اكؼضوء افعدة, بوؾ إذا اكؼضووك افزموون نوً ظود و, وٓ  أن: والعؾة♦

 تؼضوقفو.

                                 
 (, وإشـوده وعقػ.2195أخرجف موفؽ يف ادقضل ) (1)

 .(1483)أخرجف مسؾؿ  (2)

 (.33إحزاب, أجلي ) (3)
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أن هـوك أمقرًا ـ رة ممو تعتؼدهو بعوض افـسووء موـ فوقازم اإلحوداد, وهول يف حؼقؼوي  :اظؾؿ•

 إمر فقس ظؾقفو دفقؾ.

ـسوء أن ادحدة نـع مـ افزوز فؾؼؿر, وأ و نتـوع موـ مشوط رأشوفو, أو أ وو ـوظتؼود بعض اف

تؾبس فقكًو معقـًو مـ اف قوب, أو أ و ٓ تؽؾؿ افرجول إجوكى مطؾؼًو, أو أكف ٓ جلراهو افصبل افوذـر 

 وكحق ذفؽ, هذا ـؾف ممو ٓ دفقؾ ظؾقف.

 مل جلرد يف افشورع. ؾتؽتػل ادرأة بام دل ظؾقف افدفقؾ, وحتذر مـ إحداث أمرٍ 

:اظؾؿ أن اإلحداد جلـتفل بلحد أمرجلـ: فائدة 

 يف حؼ احلوئؾ. ُتام مدتف: -1

 يف حؼ احلومؾ, وهذا إذا ووعً مو جلتبغ مـف خؾؼ إكسون, ـام تؼدم. بقضع احلؿؾ: -2
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 :قال ادملػ 

َماُتقف قبقَؾ  َمـ َمَؾقَؽ َأَمقًة ُيقَضقُل ِمْثُؾفقا ِمقـ صقغٍر، وَذَكقرٍ ] مها، َحقُرَم ظؾققف َوْضُمهقا وُمَؼدِّ وِضقدِّ

َُ احلامِؾ بَقْضِعفا، وَمـ ََتقُض بَحْقَضٍة، وأيَِسِة، والصغرةِ بُِؿِض   .[لِّ صفرٍ قاشتزائِفا. واشتزا

 ملخقذ مـ افزاءة, وهل: افتؿققز وافؼطع. آشتزاَ: لغة:

 جلؿغ مـ احلؿؾ. تربص جُلؼصد مـف افعؾؿ بزاءة رحؿ مؾؽ رظًا:قص

 إصؾ يف آشتزاَ: السـة، واإلمجاع.♦

َٓ َ قْرُ »أكوف ^ ؿوول:  ؾحدجلٌ أيب شعقد  أما السـة: -1 َٓ ُتقَضقُل َحاِمقٌؾ َحتَّقك َتَضقَع، َو

 , وورد ذفؽ ظـ بعض افصحوبي.(1)«َذاِت َ ٍْؾ َحتَّك ََتِقَض َحْقَضةً 

 مـعؼد ظؾقف يف ا ؿؾي. واإلمجاع: -2

 اَ يف إمة َيب يف ثالثة مقاضع:آشتز 

 إذا مؾؽ أمًي جلقضل م ؾفو, إمو بشوراء, أو إرث, أو هبي. -1

إذا وضئ أمتف ثؿ أراد أن جلزوجفو, أو جلبقعفو, أو  بفو, أي: شرجفو مـ مؾؽوف, ؾقجوى أن  -2

 جلستزأهو.

 ؾنذا اشتزأ افبوئع, ؾقجى ظذ ادشسي آشتزاء أجلضًو.

أو أم وفوده, أو ظتؼووً بؿقتوف, ؾقجووى أن تسوتزئ كػسووفو إٓ إن ـووون إذا أظتوؼ شووورجلتف,  -3

 اشتزأهو هق ؾقؽػل.

وهـو ٓ جيى أن جلستزئ إذا أظتؼفو, فؽـ إذا مل جلستزئ هق ؾنكف جيوى ظؾقفوو هول أن تسوتزئ 

 كػسفو.

                                 
فبوين يف محقح أيب داود (, ومححف ا2795ٕ, واحلوـؿ )(2157(, وأبق داود )11596أخرجف أمحد ) (1)

(1873.) 
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مهاققلف: )    (.َمـ َمَؾَؽ َأَمًة ُيقَضُل ِمْثُؾفا ِمـ صغٍر، وَذَكٍر وِضدِّ

هول إموي افتول جلقضول م ؾفوو, ؾونذا مؾوَؽ أموًي, شوقاء مؾؽفوو بووإلرث, أو  تزأ:إمة التقل ُتسق

بوفسبل, أو بوفشوراء ؾقـظر, ؾنن ـوكً جلقضل م ؾفو, وهول موـ هلوو تسوع شوـقات اشوتزأهو, أموو موـ 

 دو و ؾال تستزأ.

أو , ذـورًا, -وهق افؽبر-ٓ ؾرق بغ أن جلؽقن افذي اكتؼؾً مـف مغرًا, أو وده  أكف واظؾؿ•

 أك ك, بؽرًا ـوكً إمي أو ٓ, بؾ ُتْسَتزأ يف ا ؿقع.

َماُتف قبَؾ اشتزائِفاققلف: )  (.  َحُرَم ظؾقف َوْضُمها وُمَؼدِّ

و, موـ حيرم ظذ افسوقد أن جلـول مـ ادستزأة افقطء وٓ مؼدموتف: ـوفؾؿس, وافؼبؾي, وكحق و

 آشتؿتوع دون افػرج. 

 ي فؾؿحرم, ووشوقؾي ادحرم ورم.أن هذه ادؼدموت وشوقؾ والعؾة:♦

َُ احلامِؾ بَقْضِعفا: )ققلف  (.  واشتزا

 حقث إن  ـ ثالث حآت:ختتؾػ افـسوء مـ حقٌ آشتزاء, 

: ؾوشتزاؤهو جلؽقن بقوع ـؾ احلؿؾ, وهق مو تبغ ؾقف خؾؼ إكسون, وفوق أن تؽقن حامالً  -1

 ـون ختؾؼًو خػقًو.

 (.  وَمـ ََتقُض بَحْقَضةٍ ققلف: )

: ؾوشوتزاؤهو بحقضوي, ؾونذا حوووً واحودًة ظؾؿـوو بوراءة أن تؽقن مـ يصققبفا احلققض -2

 افرحؿ.

َٓ َ ْرُ َذاِت َ ٍْؾ َحتَّك ََتِقَض َحْقَضةً »...: احلدجلٌ افسوبؼ: والدلقؾ♦  .(1)«َو

 (.  لِّ صفرٍ قوأيَِسِة، والصغرةِ بُِؿِض ققلف: )

 .ؾوشتزاؤهو بشفر أن تؽقن آيسة، أو صغرة: -3

 أن إصفر تؼقم مؼوم احلقض.: والعؾة♦

                                 
(, ومححف إفبوين يف محقح أيب داود 2795, واحلوـؿ )(2157(, وأبق داود )11596أخرجف أمحد ) (1)

(1873.) 
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 :قال ادملػ 

ُرُم مـ الـََّسِب، و] ضاِع ما حَيْ ُرُم مـ الرَّ قُعقُط، اْلقؿُ حَيْ ، والسَّ ُم: َخُس َرضقاظاٍت يف اْلققَحْقَلْغِ َحرِّ

ـُ اْلققَؿْقَتِة، وادقضققَةِ بُشقْبَفٍة، أو بَعْؼقٍد فاشقٍد، أ ٌم، والَقجقُر، وَلَب و باضقٍؾ، أو ِزًكقك، وادشققب: ُُمَقرَّ

وظؽُسف البفقؿقُة و قُر ُحقْبَذ، وٓ َمقضققَةٍ. فَؿَتقك َأرَضقَعت امقرأٌة ضػقاًل صقاَر َوَلقَدها يف الـؽقاِح، 

ٍَ، وَُماِرُمقف يف الـؽققاح  والـَظقِر، واْلققَخؾقةِ، واْلقققَؿْحَرِمقَِّة، وَوَلقَد َمقـ ُكِسققَب لبـُفقا إلققف بَِحْؿققٍؾ أو َوْط

ْرَتِضِع، اْلقققؿُ رَضعُة َٕ اْلقققؿُ اِرُمفققا، وَُماِرُمفققا َُماِرُمققف، دوَن أبقيققف، وُأصقققِ م، وُفققروِظفم، فُتبققاُح َُم 

قف، وُأخُتقف مقـ الـََّسقِب ٕبقِقف، وأخققف. وَمقـ َحُرَمقْت ظؾققف بِـُْتفقا، فَلْرَضقَعْت  وأخقف مـ الـََّسِب، وأمُّ

َمْتفا ظؾقف، وَفَسَخْت كِؽا َحفقا مـقف إن كاكقْت َزْوَجَتقف. وكقؾُّ امقرأةٍ َأْفَسقَدْت كِؽقاَح كػِسقفا ضِػؾًة، َحرَّ

بَرضاٍع َقبَؾ الدخقِل فال َمْفَر  ا، وكذا إن كاكت ضػؾًة فَدبَّْت فَرَضقَعْت مقـ َكائؿقٍة، وبعقَد القدخقِل 

ك َقْبَؾقف، ومجقاْلققؿُ َمْفُرها بحالِف، وإن َأْفَسَده  ُرهقا: فؾفقا ظقذ القزوِج كِصقُػ  ُعقف بعقَده، وَيْرِجقُع َسؿَّ

خقِل اْلقؿُ الزوُج بف ظذ  ْػِسِد. وَمـ قاَل لزوجتِف: أكت ُأْختِل لَرضاٍع َبَطَؾ الـِّؽاُح، فقنن كقان قبقَؾ القدُّ

قف بعقَده، وإن قالقْت هقل ذلقؽ فَلْكقَذهَبا ففقل  َقْت فال َمْفَر، وإن َأْكَذَبْتُف فؾفقا كِْصقُػف، وََيِقُب كؾُّ وَصدَّ

ضاِع، أو كملِف، أو َصؽَّت زوجُتف ُحْؽًم. وإذ  .[رِضعُة، وٓ َبقِّـََة: فال َتريؿَ اْلقؿُ ا صؽَّ يف الرَّ

 : مص افؾبـ مـ اف دي.-بػتح افراء, وـسورهو -الرضاع لغة

 مُص َمـ دون احلقفغ فبـًو ثوب ظـ محؾ, أو صوربف, وكحقه. رظًا:قص
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 إصؾ يف الرضاع: الؽتاب، والسـة، واإلمجاع.♦

 .(1)(ک ک ک) ؿقفف: اب:فؿـ الؽت -1

َضقاَظِة َمقا » مرؾقظًو: أحودجلٌ ـ رة, مـفو: حدجلٌ ظوئشي  ومـ السـة: -2 ـَ الرَّ قُرُم ِمق حَيْ

ـَ الـََّسِب  ُرُم ِم  .(2)«حَيْ

 مـعؼد ظؾقف يف ا ؿؾي, إذا تقؾرت صوروضف. واإلمجاع: -3

:الرضاع بالـسبة لَّم ٓ فؾق مـ حالتغ 

 افزوج, وذمتف: ؾقجى ظؾقفو أن تروع ضػؾفو مـف.أن تؽقن إم يف حبول  -أ

 , وهذه مجؾي خزجلي بؿعـك اإلكشوء: أي: فُِروعـ.(3)(ھ ھ ھ) فؼقفف:

ڦ ڦ ) أن تؽووقن يف ؽوور حبووول افووزوج: ؾووال جيووى ظؾقفووو افرووووع: فؼقفووف تعوووػ: -ج

 .(4)(ڄ ڄ ڄ

ُرُم مـ الـََّسِب ققلف: ) ضاِع ما حَيْ ُرُم مـ الرَّ    (.حَيْ

 , وهق أمؾ, وووبط يف كشور حترجلؿ افرووع.هل فػظ حدجلٌ ظوئشي هذه ا ؿؾي

:وبقاكف أن كؼقل: اْلفات ادتعؾؼة بالرضاع ثالث 

 مرتضع. -3موحى فبـ.  -2مروعي.  -1

 , دون ؾروظفؿ.و: جلـتشور افتحرجلؿ إػ أمقهلو, وؾروظفو, وحقاصوقفادرضعة

 صوقف, دون ؾروظفؿ.موحى افؾبـ: جلـتشور افتحرجلؿ إػ أمقفف, وؾروظف, وحقا

 : جلـتشور افتحرجلؿ إػ ؾروظف ؾؼط.ادرتضع

                                 
 (.23افـسوء, أجلي ) (1)

 (.1445(, مسؾؿ )2646أخرجف افبخوري ) (2)

 (.233افبؼرة, أجلي ) (3)

 .(6افطالق, أجلي ) (4)
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ادورأة ادرووعي إذا أرووعً ضػواًل ؾؾوقس فوف أن جلتوزوج أمفوو: ٕ وو جدتوف, وٓ : هذا وظذ•

أختفو ٕ و خوفتف, وٓ بـً ادروعي ٕ و أختف, أمو بـوً أخوً ادرووعي ؾؾوف تزوجفوو ٕ وو بـوً 

 خوفتف.

افؾوبـ: فوق أن امرأتوف أرووعً بـتوًو ؾؾوقس ٕيب مووحى افؾوبـ  وـذفؽ ؾقام جلتعّؾوؼ بصووحى

تزوجفو: ٕ و حػقدتف, وـذا أخوق مووحى افؾوبـ ٕكوف ظؿفوو, وابـوف ٕكوف أخقهوو, أموو ابوـ أخول 

 موحى افؾبـ ؾؾف تزوجفو, ٕ و بـً ظؿف.

 أمو ادرتضع ؾنن ادحرمقي تمثر يف ؾروظف وهؿ أوٓده, وأوٓدهؿ, دون أمقفف, وحقاصوقف.

ؾؾق أن امرأة أروعً وفدًا, ؾؾصوحى افؾبـ تزوج أم ادرتضع, أو أختف, فؽـ فقس فف تزوج 

 بـً ادرتضع: ٕ و بـتف, حقٌ إكف أٌب ٕبقفو مـ افرووظي.

ُم: َخُس َرضاظاٍت اْلقؿُ وققلف: )    (.َحرِّ

:م لف صقروط  الرضاع ادحرِّ

 حيؽؿ بلكف رووع ورم.: ؾنن روع أؿؾ مـ مخس روعوت ؾال أن تؽقن َخس رضعات -1

ـَ اْفُؼووْرآِن: َظشوور َرَوووَعوٍت »أ ووو ؿوفوً:  حوودجلٌ ظوئشوي  والقدلقؾ:♦ وووَن ؾِوقاَم ُأْكووِزَل ِمو ـَ

ـَ  َـّ ؾِووقاَم جُلْؼووَرُأ ِموو َ َرُشووقُل اتِ ^, َوُهوو , بَِخْؿووٍس َمْعُؾقَموووٍت, َؾُتووُقيفي ـَ , ُثووؿَّ ُكِسووْخ ـَ ْم ووري َمْعُؾقَموووٍت حُيَ

 .(1)«اْفُؼْرآنِ 

 (.  يف اْلقَحْقَلْغِ )ققلف: 

 , وٓ أثر فؾرووع يف افتحرجلؿ بعد احلقفغ.أن يؽقن الرضاع يف مدة احلقلغ -2

 والدلقؾ:♦

ؾووال حيؽووؿ دووو بعوود احلووقفغ بلكووف  (ھ ھ ھ ھ ے) ؿقفووف تعوووػ: -1

 رووع وّرم.

                                 
 .(1452)أخرجف مسؾؿ  (1)
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ـَ ادََجاَظقةِ » مرؾقظوًو, وؾقوف: حدجلٌ ظوئشوي  -2 َضقاَظُة ِمق َم الرَّ جلؽوقن يف  , وهوذا(1)«َفقنِكَّ

 احلقفغ.

ََ يِف الثَّقْدِي، »مرؾقظًو:  وحدجلٌ أم شؾؿي  -3 َّٓ َمقا َفَتقَؼ إَْمَعقا َضقاَظِة إِ ـَ الرِّ ُم ِمق قرِّ َٓ حُيَ

 .(2)«َوَكاَن َقْبَؾ الِػَطامِ 

مو دام مؾتؼاًم فؾ دي ؾفل روعي حتك جلسـف, شقاء بوختقوره, أو بغور  ضابط الرضعة ادحرمة:

 اختقوره.

بوشتطوظتفو أن تروعف مخس روعوت بجؾسي واحدة, تعطقف اف دي, ثوؿ تـزظوف, : اهذ وظذ•

 وفق بغر اختقوره.

وآظتبور يف افرووع بوفعومغ, ٓ بوفػطوم, ؾؾق ؾطوؿ ؿبوؾ احلوقفغ, ثوؿ ارتضوع ؾقفوو حصوؾ 

 افتحرجلؿ, وفق مل جلػطؿ حتك  ووز احلقفغ ثؿ ارتضع بعد و ؿبؾ افػطوم, مل جل بً افتحرجلؿ.

ُعقُط، والَقجقرُ : )ققلف    (.والسَّ

 أن جلـػذ افؾبـ ظـ ضرجلؼ إكػ. السعقط:

 أن جلؼطر افؾبـ يف ؾؿ ادرتضع مـ ؽر اف دي. والقجقر:

أكف إذا دخؾ افؾبـ ظـ ضرجلؼ افسعقط, أو افقجقر, ؾنكف جلعتز إرووظًو ورموًو إذا ـوون  وادراد:

 يف احلقفغ, وظؾقف كؼقل:

: وهوق افػوؿ وإكوػ, ؾلموو افػوؿ ؾظووهر, لؾبـ ظـ ضريٍؼ معتادٍ الشقرط الثالث: أن يـػذ ا -3

 وشقاء ؿطر افؾبـ يف ؾؿ ادرتضع, أو بوصور افتؼوم اف دي.

                                 
 .(1455)(, ومسؾؿ 2647أخرجف افبخوري ) (1)

(, ومححف افسمذي يف اإلرواء 4225(, وابـ حبون )5441(, وافـسوئل يف افؽزى )1152أخرجف افسمذي ) (2)

(2155.) 
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وأمو إكػ: ؾنكف حيورم ـوذفؽ: ٕن إكوػ مـػوذ معتوود: وفوذا ؾونن افصووئؿ جلػطور إذا دخوؾ 

ق , وجلـػوع افبودن, افشوراب ظـ ضرجلؼ أكػف, ؾقؼوس افتحرجلؿ يف افروووع: ٕكوف فوبـ جلصوؾ إػ ا و

 وحيصؾ بف ؾتؼ فهمعوء وافبدن.

مٌ ققلف: ) ـُ اْلقَؿْقَتِة، وادقضقَةِ بُشْبَفٍة، أو بَعْؼٍد فاشٍد، أو باضٍؾ، أو ِزًكك، وادشقب: ُُمَرَّ  (.  وَلَب

 ذـر هـو أكقاظًو مـ افؾبـ, وؿرر أ و حترم إذا صورهبو افصغر.

 .أوًٓ: لبـ ادقتة

 ويف ثد و فبـ, ؾشورب مـف مبل, ؾنكف جل بً افتحرجلؿ بف. امرأة موتً صقرة ذلؽ:

 :والعؾة♦

أكف ُوِجَد آرتضوُع ظذ وجٍف جُلـبً افؾحؿ, أو جلػتوؼ إمعووء, ؾ بوً بوف افتحورجلؿ, ـوام فوق  -1

 ـوكً حقي.

وٕكف ٓ ؾرق بغ صووربف يف حقو وو, وصووربف يف مق وو, إٓ احلقووة, وادوقت, أو افـجوشوي,  -2

 فف: ؾنن افؾبـ ٓ جلؿقت, وافـجوشي ٓ نـع. وهذا ٓ أثر

 :  ثاكقًا: ادقضقَة بشبفة

 امرأة ُوضِ ً بشبفي, إمو صبفي ظؼد, أو اظتؼود, ودّر ثد و بسبى ا امع. صقرة ذلؽ:

أن افؾبـ مومثر, وجلؽوقن افؾوبـ فؾوقاضئ, وادقضوقءة مجقعوًو, ؾتؽوقن هول أموًو فوف موـ فاحلؽؿ: 

 بسبى وض ف أبًو فف مـ افرووع. افرووع, وافرجؾ افذي كشل افؾبـ

 وطء افشبفي جُلؾحؼ بف افـسى. أن: والعؾة♦

 .ثالثًا: ادقضقَة بعؼد فاشد

افـؽوح بال ويل, إذا ـون افوقاضئ جلعتؼود أن افعؼود موحقح, ؾودر موـ ادورأة فوبـ  صقرة ذلؽ:

 ؾفق ممثر, ؾنذا روع مـفو رووقع أمبح وفده, ووفدهو.

 , ؾنكف ٓ جلمثر, وحؽؿف حؽؿ افزكو.أمو إذا ـون افزوج جلعتؼد بطالكف
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 : ــؽوح اخلومسي.رابعًا: ادقضقَة بعؼد باضؾ

ؾوفؾبـ ورم يف حؼ ادرأة, ؾقؽقن افرووقع ابـفو مـ افرووع, أمو افقاضئ ؾوال جلـتشوور افتحورجلؿ 

 يف حؼف وٓ جلمثر: ٕن افقفد ٓ جلـسى فؾقاضئ, بؾ فؾؿرأة ؾؼط.

 .خامسًا: لبـ ادقضقَة بزكا

 رتضع ابـًو هلو مـ افرووع: وذفؽ ٕكف روع مـ فبـفو رووظًو توم افشوروط.جلؽقن اد

 أمو افقاضئ: ؾال أثر فؾبـ يف حؼف, ؾال جلؽقن أبًو فف مـ افرووع.

 أكف دو مل ت بً إبقة مـ افـسى, مل جل بً افػرع وهق افرووع.: والعؾة♦

   (.وظؽُسف البفقؿةُ ققلف: )

: ؾؾوق ارتضوع اثـوون موـ هبقؿوي مل جلؽقكوو أخوقجلـ موـ مققةالشقرط الرابع: أن يؽققن لقبـ آد -4

افرووع, ؾؾبـ افبفقؿي ٓ جلمثر: ٕكف ٓ حتصؾ بف إمقموي موـ افروووع, ؾؽوذا ٓ ت بوً بوف إخوقة 

 مـ افرووع: ٕن إُخقَة ؾرٌع ظـ إمقمي.

 .(1)(ک ک ک) ؿقفف: ويدل  ذا:♦

 ذا:ؾالبد أن جلؽقن افؾبـ فبـ آدمقي, وخرج هب :هذا وظذ•

 فبـ افبفقؿي. -1

 فبـ افذـر, فق دّر. -2

 فبـ اخلـ ك فق دّر: ٕكف ٓ جلعر  هؾ هق امرأة, أو رجؾ. -3

   (.و ُر ُحْبَذ، وٓ َمقضقَةٍ ققلف: )

 .الشقرط اخلامس: أن يؽقن الؾبـ ثاَب أي: اجتؿع بسبب وجقد  ؾ، أو وطَ -5

, أو آجلسوي, أو امورأة بوال زوج: مل جلؼوع ؾؾق أن امرأة اجتؿع هلو فوبـ بوال وطء, وٓ محوؾ: ـبؽورٍ 

 ظؾقفو مجوع, وٓ محؾ, ؾنن فبـفو ٓ جلمثر, وٓ ظزة برووظفو.

                                 
 .(23افبؼرة, أجلي ) (1)



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
220 

   (.فَؿَتك َأرَضَعت امرأٌة ضػاًل صاَر َوَلَدها يف الـؽاِح، والـَظِر، واْلقَخؾقةِ، واْلقَؿْحَرِمقَّةِ ققلف: )

:إذا أرضعت ادرأة ضػاًل بالشقروط ادتؼدمة، وهل 

 ؽقن مخس روعوت. أن ت -1

 أن جلؽقن يف احلقفغ. -2

 أن جلـػذ افؾبـ مـ ضرجلؼ معتود. -3

 أن جلؽقن فبـ آدمقي.  -4

 أن جلؽقن افؾبـ ثوب ظـ محؾ, ووطء. -5

 ؾنذا حتؼؼـو هذا ؾنكف جلصور وفدًا هلو مـ افرووع.

:ويستب ظذ هذا أربعة أحؽام 

 : وتؼدم: ٕكف مـ وورمفو.َتريؿ الـؽاح -1

 ؾؾف أن جلـظر إػ أمف, وأختف مـ افرووع, وهؽذا, ـام جلـظر إػ وورمف. الـظر: -2

 : ؾؾف اخلؾقة هبو, مومل ختش مـف افػتـي.اخلؾقة -3

 : ؾقؽقن ادرتضع ورمًو هلو يف افسػر.ادحرمقة -4

أموو موو ظوودا ذفوؽ: موـ إحؽوووم ؾوال جل بووً: ـوفـػؼوي ؾوال جيووى ظؾقوف أن جلـػوؼ ظووذ أموف مووـ 

ٓجلوت, ؾؾقس فف وٓجلي افـؽوح ظذ ابـف موـ افروووع, وـوذا ٓ جلورث, وٓ جلؾزموف افرووع, وـذا افق

 دجلي, وظؼؾ ظـفو, وؽر ذفؽ مـ إحؽوم.

وهؾ لؾؿرضعة حؼ ظذ مـ أرضعتف؟ 

َؾة: -1  ؾال جيى ظؾقف مؾتفو, وٓ مؾي أؿوربف مـ افرووظي. أما يف الصِّ

افروووع بولجر, وؿود ورد أن  أمو ؽر ذفؽ: ؾؾؾؿروعي حؼ ظذ مـ أروعتف, وفوق ـوون -ب

َووِع؟ َؿوَل:  َي افرَّ ٌة: َظْبٌد، َأْو َأَمةٌ »حجوج إشؾؿل ؿول: جلو رشقل ات, َمو جُلْذِهُى َظـيل َمَذمَّ  .  (1)«ُ رَّ

                                 
حووي يف ذح (, وافط3329(, وافـسوئل )1153(, وافسمذي )2564(, وأبق داود )15733أخرجف أمحد ) (1)

 .(351وعقػ أيب داود )وعػف إفبوين يف ( و4235(, وابـ حبون )692ادشؽؾ أثور )
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مو جلذهى ظـل احلؼ افذي تعّؾؼ يب فؾؿروعي ٕجوؾ إحسوو و إيل بوفروووع: ؾونين إن  وادعـك:

 س, ؾلرصده إػ أن جلعطقفو ظطقي: ظبدًا, أو أمي.مل أـوؾ فو مورت مذمقمًو ظـد افـو

جلـبغل فف أن حيسـ إفقفو بعد ذفؽ, وأن جلصؾفو, وإن ـون ٓ جيى, وؿد روى ظؿر بوـ  وأيضًا:

َضقاَظِة، َفَقَضقَع َلقُف َبْعقَض َثْقبِقِف، » افسوئى أكف بؾغف: ـَ الرَّ َأنَّ َرُشقَل اهللِ ^ َكاَن َجالِسًا َفَلْقَبَؾ َأُبقُه ِم

َخقِر، َفَجَؾَسقْت َظؾَ َفَؼعَ  ْٔ ـْ َجاكِبِقِف ا ا ِصؼَّ َثْقبِقِف ِمق َضاَظِة َفَقَضَع َ َ ـَ الرَّ ُف ِم ْققِف، ُثقؿَّ َد َظَؾْقِف، ُثؿَّ َأْقَبَؾْت ُأمُّ

َضاَظِة، َفَؼاَم َلُف َرُشقُل اهللِ ^ َفَلْجَؾَسُف َبْغَ َيَدْيفِ  ـَ الرَّ  .(1)«َأْقَبَؾ َأُخقُه ِم

ٍَ  وَوَلَد َمـققلف: )    (.ُكِسَب لبـُفا إلقف بَِحْؿٍؾ أو َوْط

ـام أن افرووع جلمثر يف حؼ ادرأة ادروعي, ـوذفؽ جلومثر يف حوؼ زوج ادرووعي, وهوذا جلسوؿقف 

 افػؼفوء فبـ افػحؾ.

: أن جلتزوج افرجؾ امرأًة ؾتؾد مـف, وجلـزل هلو فبـ بعد وٓد و, ؾسوع مـف موبقًو, ولبـ الػحؾ

جؾ, ؾقؽقن أبًو مـ افرووع, وإخقتف أظامموًو فؾؿرتضوع, وهؽوذا, ـوام ؾفذا افؾبـ ممثر مـ جفي افر

 أكف ممثر مـ جفي ادرأة.

 والدلقؾ:♦

, وهوذا جلشوؿؾ أختوف موـ أبقوف موـ (ک گ گ) ظؿقم ؿقفوف تعووػ: -1

 افرووظي, وأختف مـ أمف, وأبقف مـ افرووظي.

ـُ ُؿَعْقسٍ  حدجلٌ ظوئشي -2 : اْشَتْلَذَن َظَعَّ َأْؾَؾُح ْب ًْ ًُ َأْن آَذَن َفوُف, َؾَلْرَشوَؾ: إيِني َؿوَف , َؾَلَبْقو

ْرُت َذفِوَؽ َفوُف, َؾَؼووَل:  ـَ ًُ َأْن آَذَن َفوُف, َؾَجووَء َرُشوقُل اتِ ^, َؾوَذ ِؽ, َأْرَوَعْتِؽ اْمَرَأُة َأِخل, َؾَلَبْقو َظؿُّ

ِؽ » ُف َظؿُّ  .  (2)«لَِقْدُخْؾ َظَؾْقِؽ: َفنِكَّ

 ب ؾؼط ـذفؽ.وهذا جلشؿؾ مو إذا ـون ظاًم مـ ؿبؾ إ

                                 
 (, ووعػف إفبوين.5/255(, ومـ ضرجلؼف افبقفؼل يف افدٓئؾ )5145أخرجف أبق داود ) (1)

 (.1445(, ومسؾؿ )4796أخرجف افبخوري ) (2)
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و َجوِرجَلًي, َوإُْخوَرى ُؽاَلموًو, َأحَيِوؾُّ  -3 ًْ إِْحَداُ َ ـْ َرُجٍؾ َفُف َجوِرجلَتوِن َأْرَوَع ش ؾ ابـ ظبوس َظ

َج بِو َوِرجَلِي؟ َؾَؼوَل:  َؼاُح َواِحٌد »فِْؾُغاَلِم َأْن جَلَتَزوَّ ، الؾِّ َٓ»(1). 

اًل رووعتغ, وإخورى أرووعتف ؾؾق أن فرجؾ امورأتغ, أرووعً إحودا و ضػو :هذا وظذ•

 و ادرأتغ أّمًو فف مـ افرووظي, وفؽـ جلؽقن افزوج أبوه مـ افرووظي.ت, ؾنكف ٓ تؽقن ـؾوً ثالث

 (.  وَُماِرُمف يف الـؽاح َُماِرُمفا، وَُماِرُمفا َُماِرُمفققلف: )

أي: وورم افػحؾ موحى افؾبـ هؿ وورم فؾؿرتضع, ؾولب افػحوؾ جوّد فؾؿرتضوع, وأخوقه 

ؿف, وابـف أخقه مـ افرووظي وهؽذا, وـوذا ووورم إم ادرووعي, هوؿ ووورم فؾرووقع, ؾلخقا وو ظ

 هؽذا.وخوٓتف, 

   (.دوَن أبقيف، وُأصقِ م، وُفروِظفمققلف: )

 تـتشور احلرمي إفقف, وإػ أوٓده وإن كزفقا, وٓ تـتشور احلرمي إػ موـ هوؿ يف درجتوف ادرتضع:

, -وهوؿ أبوقه, وأموف, وأظامموف وأخقافوف, وهؽووذا- وٓ إػ أظوذ مـوف, -وهوؿ إخقاكوف, وأخقاتوف-

 وتؼدم افؽالم ظذ هذا افضوبط.

رووووقعفو, أو أبوووه, أو ظؿووف, وفووقس هلووو أن تتووزوج ابووـ  ووظؾقووف ؾؾؾؿروووعي أن تتووزوج أخوو

 ادرتضع: ٕكف حػقدهو.

قف، وُأخُتقف مقـ الـََّسقِب ٕبقِقف، ْرَتِضِع، وأخقف مـ الـََّسقِب، واْلقؿُ رَضعُة َٕ اْلقؿُ فُتباُح ققلف: ) أمُّ

   (.وأخقف

هذه ادرأة ادرووعي فوقس هلوو ظالؿوي بلموقل ادرتضوع, وحقاصووقف, وإكوام تـتشوور ادحرمقوي يف 

 ؾروظف ؾؼط, ـام شبؼ.

 ؾقجقز ٕبقف, وأخقف مـ افـسى أن جلتزوج أمف مـ افرووع. :هذا وظذ•

                                 
(, وإشـوده 1149(, وافسمذي )13942وظبد افرزاق ) (,73(, وظـف افشوؾعل يف ادسـد )536أخرجف موفؽ ) (1)

 محقح.
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سى, أو أختف مـ افـسى, وشوبؼ ذـور هوذا وأبقه مـ افرووع فف أن جلتزوج أم ادرتضع مـ افـ

 افضوبط, وافدفقؾ ظؾقف.

َمْتفقا ظؾققف، وَفَسقَخْت كِؽاَحفقا مـقف إن ققلف: ) وَمـ َحُرَمْت ظؾققف بِـُْتفقا، فَلْرَضقَعْت ضِػؾقًة، َحرَّ

   (.كاكْت َزْوَجَتف

ـؾ امرأة حترم ابـتفو ظؾقؽ: ـلمؽ, وأختوؽ, وجودتؽ, وبـتوؽ, ؾفومٓء إذا أرووعـ ضػؾوًي 

 َم ظؾقؽ كؽوحفو.َحُر 

ؾنن ــً ؿد تزوجتفو وهل موغرة, وأرووعتفو إحودى هومٓء افـسوقة, ؾونن افـؽووح حقـفوو 

 جلـػسخ.

هذه افصغرة مورت أختًو فف إن ـون موـ أرووعتفو أموف, أو بـوً أختوف إن ـوون  أن: والعؾة♦

 مـ أروعتفو أختف, وهؽذا.

بـوو ؿ ورمووت ظؾقوؽ: ٕ وـ وـذفؽ ـؾ رجؾ حترم ابـتف ـوٕخ, وإب, وآبـ, ؾفمٓء 

إمو أختؽ, أو بـً أخقؽ, أو بـً ابـؽ, ؾؾق أن امرأة أحد هومٓء أرووعً ضػؾوًي بؾوبـ زوجفوو, 

 ؾن و حترم ظؾقؽ.

 (.  وكؾُّ امرأةٍ َأْفَسَدْت كِؽاَح كػِسفا بَرضاٍع َقبَؾ الدخقِل فال َمْفَر  اققلف: )

كػسوفو بروووٍع ؿبوؾ افودخقل ؾوال مفور  أن ـؾ امرأة أؾسدت كؽووح ذكر ادملػ ضابطًا وهق:

 هلو.

فووق أن زجلودًا ظؼود ظووذ امورأتغ: موغرة, وـبوورة, ؾجووءت افؽبورة وأروووعً : هقذا وظقذ•

 افزوجي افصغرة, ؾنكف جلـػسخ كؽوح افؽبرة: ٕ و مورت أم زوجي زجلد.

 وهذه افؽبرة افتل اكػسخ ظؼدهو ؿبؾ افدخقل هبو ٓ مفر هلو: ٕن افػرؿي بسببفو.

مو إن وؿع اإلرووع بعد افدخقل هبو, ؾؾفو ادفر, وجلرجع ظؾقفو افوزوج بوام فزموف موـ موداق أ

 افزوجي افصغرة افذي أؾسدتف.
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وجلؾزمف هق كصػ مفر افصغرة: ٕن كؽوحفو اكػسوخ ؿبوؾ دخقفوف هبوو موـ ؽور جفتفوو, وؿود 

 .(1)(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ) ؿول تعوػ:

 (.  بَّْت فَرَضَعْت مـ َكائؿةٍ وكذا إن كاكت ضػؾًة فَد ققلف: )

زجلٌد فف امرأٌة مغرٌة دون احلقفغ, َدّبً بـػسفو حتك روعً موـ امورأة حتورم  صقرة ادسللة:

ظؾقف ابـتفو, وهل كوئؿي: ـلختف, أو أمف, ؾفل أن ؿد اكػسخ كؽوحفو: ٕ و مورت أختوف, أو بـوً 

 أختف, وافػرؿي جوءت بسببفو ؾال مفر هلو.

 ودر, إن مل جلؽـ متعذرًا: إذ ـقػ تػعؾ ذفؽ يف مخس روعوت.وهذا وؿقظف ك

   (.وبعَد الدخقِل َمْفُرها بحالِفققلف: )

إذا وؿع افرووع بعد افدخقل, ـام فق أروعً افؽزى زوجتف افصغرى, ؾنكوف جلـػسوخ كؽووح 

خوذ افؽزى ـام تؼدم, وفؽـ هلو ادفر بام اشتحؾ مـ ؾرجفو, وجلرجع افوزوج ظؾقفوو بوام أؾسودتف, ؾقل

 مـفو ؿقؿي مو ذهى ظؾقف مـ مفٍر دؾعف فؾزوجي افصغرى.

ك َقْبَؾف، ومجقُعف بعَدهاْلقؿُ وإن َأْفَسَده  ُرها: فؾفا ظذ الزوِج كِصُػ ققلف: )  (.  َسؿَّ

إذا ـون افذي أؾسد افـؽوح ؽر افزوجي, ؾنن افزوجي افتل ؾسد ظؼدهو جل بوً هلوو كصوػ ادفور 

 وجل بً هلو مجقع ادفر ادسؿك إن ـون هذا بعد افدخقل.ادسؿك إذا ـون هذا ؿبؾ افدخقل, 

فق أن أختف أروعً زوجتف افصغرة: ؾقؽقن ؾسود ظؼد افصغرة بغور شوببفو, أو مثال ذلؽ: 

فق أن افزوجوي افصوغرة دّبوً حتوك رووعً موـ افؽبورة فبـوًو حيرمفوو, وافؽبورة كوئؿوي, ؾووفؽبرة 

 مل جلؽـ هلو بف ؿصد.اكػسخ كؽوحفو, فؽـ ٓ ؾعؾ هلو يف افػسخ, و

 إن ـون ؿبؾ افدخقل ؾؾفو كصػ ادفر, وإن ـون بعده ؾؾفو ـؾ ادفر. فاحلؽؿ كم تؼدم:

وهق أن افػرؿي إذا جووءت موـ ِؿَبوؾ افوزوج, أو أجـبول ؿبوؾ افودخقل, وظـدكا ضابط يف هذا: 

 ؾؾؾزوجي كصػ ادسؿك, وإن مل جلؽـ مسؿك ؾؾفو ادتعي.

                                 
 .(237افبؼرة, أجلي ) (1)
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 (.ْػِسدِ اْلقؿُ  وَيْرِجُع الزوُج بف ظذققلف: )

أن ـؾ امرأة أؾسدت كؽوح امرأة بوفرووع ؿبؾ افودخقل, ؾن وو تغورم كصوػ  الضابط يف هذا:

 مداؿفو.

: ؾقدؾع افزوج دـ ؾسود ظؼودهو ؿبوؾ افودخقل كصوػ ادفور, وجلرجوع هوق ظوذ موـ وظذ هذا

 أؾسده.

أختووف أروووعً زوجتووف افصووغرة ؽوور ادوودخقل هبووو: ؾقؾزمفووو كصووػ افصووداق مثققال ذلققؽ: 

 ادسؿك.

: زوجي أخقف أروعً زوجتف افصغرة ؽر اددخقل هبوو: ؾقؾزمفوو كصوػ افصوداق مثال آخر

 ادسؿك.

 : أ ام يف افصقرتغ حّرمتو افصغرة ظؾقف بغر شبى مـفو.والعؾة♦

بؿعـك: فق أن امرأة أؾسدت كؽوح امرأة بوفروووع بعود افودخقل -وإن ـون هذا بعد افدخقل 

 مـ أؾسدت افـؽوح. ؾنن افزوج جلرجع ظذ -هبو

فف زوجتون: موغرى, وـوزى, وؿود دخوؾ بووفؽزى, ؾودبً افصوغرى حتوك صقرة ادسللة: 

 روعً مـ افؽزى فبـًو ورمًو, ؾنكف جلـػسخ ظؼد آثـتغ.

 أمو افصغرة ؾال مفر هلو: ٕ و مـ أؾسدت كؽوحفو, وـوكً شببًو يف ؾسخف.

جلرجوع افوزوج بوودفر افوذي جلدؾعوف فؾؽوزى ظوذ , و-ـام تؼدم -وأمو افؽبرة ؾؾفو ادفر ـومالً 

 افصغرى: ٕ و مـ أؾسدتف.

   (.وَمـ قاَل لزوجتِف: أكت ُأْختِل لَرضاٍع َبَطَؾ الـِّؽاُح ققلف: )

 لف حالتان:إؿرار أحد افزوجغ أن أخر أٌخ فف مـ افرووع 

ًِ أختل مـ افرووظ إوػ: ي, ؾنكوف جلبطوؾ أن جلؽقن اإلؿرار مـ افزوج: بلن جلؼقل فؾزوجي: أك

 افـؽوح حؽاًم.
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 أكف أؿر بام جلقجى ؾسخ افـؽوح بقـفام, ؾفق ـام فق أؿر بوفطالق.: والعؾة♦

أجوب ادمفػ ظـ ذفؽ ؾؼول: وهؾ يثبت  ا صقلَ مـ ادفر؟ 

َقْت فال َمْفَر، وإن َأْكَذَبْتُف فؾفا كِْصُػفققلف: ) خقِل وَصدَّ  (.  فنن كان قبَؾ الدُّ

 حالتان: -ؾقام جلتعؾؼ بودفر-أ و أختف مـ افرووظي هلو  هذه ادرأة افتل أؿرّ 

 : ؾنْن مّدؿتف يف ؿقفف هذا: ؾنكف ٓ مفر هلو.أن يؽقن اإلقرار قبؾ الدخقل -أ

ظدم وجقد مو جلقجى ادفر, ؾوفـؽوح بوضوؾ, وجوقده ـعدموف, موداموً أؿوّرت أ وو  والعؾة:♦

 فدخقل, أو ؽره.أختف مـ افرووظي, ومل حيصؾ صولء ممو جلؼرر افصداق مـ ا

 وإن ـذبتف يف دظقاه, ؾنن هلو كصػ ادفر ادسؿك. 

ًِ أختول موـ افروووع, ؾفوذا إشوؼوط  أن: والعؾة♦ افصداق وجى بوفعؼد, وـقكوف جلؼوقل: أكو

فؾصداق, وهول تؽذبوف أن, ؾوال جلؼبوؾ ؿقفوف ظؾقفوو يف إشوؼوط افصوداق, وموو داموً افػرؿوي ؿبوؾ 

 افدخقل وبسببف, ؾق بً هلو كصػ ادفر.

ف بعَدهقلف: )ق    (.وََيُِب كؾُّ

: ؾنن افزوجي جل بً هلو ـؾ ادفر, وفوق مودؿتف بوام اشوتحؾ أن يؽقن اإلقرار بعد الدخقل -ب

 مـ ؾرجفو.

ـْ َفْرِجَفقا»: حدجلٌ ظوئشي  والدلقؾ:♦ , ؾوام دام ؿود بطوؾ (1)«َفَؾَفا اْلققَؿْفُر بِقَم اْشقَتَحؾَّ ِمق

 .افعؼد بعد مو اشتحؾ ؾرجفو ؾق بً هلو ادفر

   (.وإن قالْت هل ذلؽ فَلْكَذهَبا ففل زوجُتف ُحْؽمً ققلف: )

 أن جلؽقن اإلؿرار مـ ِؿَبؾ افزوجي: بلن تؼقل: أكً أخل مـ افرووظي. الثاكقة:

                                 
(, ومححف ابـ معغ, 1885(, وابـ موجف )1127(, وافسمذي )2583(, وأبق داود )24255أخرجف أمحد ) (1)

 (.1845وأبق ظقاكي, وابـ خزجلؿي, وابـ حبون, واحلوـؿ, وافبقفؼل, وإفبوين. اكظر: اإلرواء )
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بؿعـووك: أن -: أكووف إن مووّدؿفو ؾقبطووؾ افعؼوود, وإن أـووذهبو ؾن ووو تبؼووك زوجتووف حؽوواًم فققاحلؽؿ

ُق احلووـُؿ بقوـفام بؿجورد افودظقى, وٓ جلؼبوؾ ؿقهلوو يف احلوـؿ حيُؽُؿ بوفظوهر, وأ و زوجُتف, ؾال جُلػَ  ري

 .-ؾسخ افـؽوح

ضاِع، أو كملِف، أو َصؽَّت ققلف: )  (.  رِضعُة، وٓ َبقِّـََة: فال َتريؿَ اْلقؿُ وإذا صؽَّ يف الرَّ

إمو يف وجقده, وهؾ حصؾ أو ٓ, أو يف ظودد افرووعوت هوؾ هول -إذا وؿع صؽي يف افرووع 

فقاحلؽؿ: , -أو صؽً ادروعي هؾ أرووعتف أو ٓ, وٓ جلقجود بقـوي ظوذ ذفوؽ مخس ورمي أو أؿؾ,

 أكف ٓ جل بً افتحرجلؿ هبذا افرووع. 

إمؾ ظدمف, ؾوفرووع مشؽقك ؾقف, وإمؾ ظدم افتحرجلؿ, وافقؼغ ٓ جلوزول  أن: والعؾة♦

 .(1)بوفشؽ

 

 

[] 

                                 
 مسلفتون يف افرووع: (1)

 ادسلفي إوػ: صفودة ادرأة افقاحدة مؼبقفي يف افرووع, إذا ـوكً مرووقي, وٓ جلؾزم صفودة امرأتغ, أو رجول.

تزوجً أم حيقك بـً أيب إهوب, ؾجوءت أمي شقداء, ؾؼوفً: ؿد أروعتؽام »وجلدل فف: حدجلٌ ظؼبي بـ احلورث: 

ؿول «, خؾ شبقؾفو»متػؼ ظؾقف, و  فػظ: « ف, ؾؼول: وـقػ وؿد زظؿً ذفؽ؟!ؾلتقً رشقل ات ؾذـرت ذفؽ ف

 «.ُؾِرّق بغ أهؾ أبقوٍت يف زمـ ظ امن بشفودة امرأة يف افرووع»افزهري: 

 واظؾؿ: أكف جلؼبؾ صفودة ادروعي ظذ كػسفو, أ و أروعً ؾالكًو, وهؽذا. •

مشورـي, وشوق ي اخلؾؼ, وكحق ذفؽ: ـوفزموء وكحقهـ:  ادسلفي اف وكقي: ـره اإلموم أمحد: اشسووع ؾوجرة, أو

 ٕن افؾبـ جلشبف, ـام ؿول ظؿر بـ ظبد افعزجلز, وـام ؿقؾ: افرووع جلغر افطبوع.
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 :قال ادملػ 

ُققتقًا، وكِسققًة، وُشقْؽـَاَها بقم َيْصقُؾُح دِِْثؾِفقا، وَيعتقِزُ احلقاكُؿ ذلقؽ  َيْؾَزُم الزوَج كػؼُة زوجتِقف:]

ِر َقدَر كِػايتِفا: مقـ َأرفقِع ُخْبقِز البَؾقِد، وَأَدِمقف، ققِش اْلقؿُ رةِ َتَت قبَِحاِ م ظـَد التـاُزِع، فَقْػِرُض لؾُؿقش

ًم، ظادَة  ـَ بَِؿَحؾِّفم، وما َيْؾقَبُس مثؾُ ققشاْلقؿُ وحَلْ ،  ٌش،فقا مقـ حريقٍر، و قِره، ولؾـقْقِم: فِقراري ٌِ وحِلقا

. ولؾػؼقرةِ َتقَت الػؼقِر مقـ َأْدَكقك ُخبقِز البَؾقِد، وَأَدٍم إو ٌة، ولؾجؾققِس َحصقٌر َجقِّقٌد، وزيل  زاٌر، وخِمَقدَّ

َطِة مقع  ِط، والَغـِقَّقِة مقاْلققؿُ ُيالئُؿف، وما َيْؾَبُس مثُؾفا، وَُيَؾُس ظؾقف. ولؾُؿَتَقشِّ ع الػؼقِر، وَظْؽِسقفا َتَقشِّ

، وُأجرُة َضبقٍب  ٌَ  .[ما بَغ ذلؽ ُظْرفًا. وظؾقف ُمْمَكُة َكظافِة َزوجتِف دوَن خادِِمفا، ٓ دوا

 مجع كػؼي, تطؾؼ يف افؾغي ظذ معوٍن مـفو: افدراهؿ. الـػؼات:

 ـػوجلي مـ جلؿقكف: ضعومًو, وفبوشًو, وشؽـًو, وتزوجيًو. رظًا:قص

 ب، والسـة، واإلمجاع:إصؾ يف الـػؼات: الؽتا♦

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) ؿقفوووووف: فؿقققققـ الؽتقققققاب: -1

 .(1)(ڍ

ُؼقا اهللَ يِف » : أن رشوقل ات ^ خطوى افـووس ؾؼوول:حدجلٌ جووبر  ومـ السـة: -2 َفقاتَّ

َـّ بَِؽؾَِؿقِة  َـّ بَِلَماِن اهللِ، َواْشَتْحَؾْؾُتْؿ ُفُروَجُف ُؽْؿ َأَخْذُُتُقُه : َفنِكَّ
َِ ـَ الـَِّسا َٓ ُيققضِْئ َـّ َأْن  اهللِ، َوَلُؽقْؿ َظَؾقْقِف

                                 
 (.6افطالق, أجلي ) (1)
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َـّ َظَؾقْقُؽْؿ ِرْزُقُفق ق ٍح، َوَ ُ َـّ ضققربًا َ قْرَ ُمقَزِّ ـَ َذلِقَؽ َفاضققرُبقُه ، ُفُرَصُؽْؿ َأَحدًا َتْؽَرُهقَكقُف، َفقنِْن َفَعْؾق َـّ

 ِِ َـّ بِاْلقَؿْعُرو  .(1)«َوكِْسَقهُتُ

ُخقِذي َمققا َيْؽِػقققِؽ، َوَوَلققَدِك »ل هلووو: زوجووي أيب شوػقون, أن افـبوول ^ ؿووو وحودجلٌ هـوود 

 ِِ  .  (2)«بِاْلقَؿْعُرو

 مـعؼد ظذ وجقب كػؼوت افزوجوت ظذ أزواجفـ, إٓ افـوصز مـفـ. واإلمجاع: -3

 احلؽؿي مـ وجقب افـػؼي فؾزوج ظذ زوجتف: أن ادرأة وبقشوي ظوذ افوزوج, جلؿـعفوو موـ

 ق ظؾقفو: ـوفعبد مع شوقده.افتصور , وآـتسوب, ؾالبد أن جلتقػ هق اإلكػو

:أشباب الـػؼة ثالثة 

 ادؾؽ. -3افؼرابي.  -2افـؽوح.  -1

 وأؿقى إشبوب هق افـؽوح: ٕكف معوووي, وجلستى ظذ ذفؽ مسوئؾ ـ رة.

   (.َيْؾَزُم الزوَج كػؼُة زوجتِف: ُققتًا، وكِسقًة، وُشْؽـَاَها بم َيْصُؾُح دِِْثؾِفاققلف: )

: وهقلي زوجتف, بلن جلبذل مو ٓ ؽـك هلو ظـوف موـ احلوجووت افضوورورجلي, جيى ظذ افزوج كػؼ

 افطعوم, وافشوراب, وافؽسقة, وادسؽـ بودعرو .

َـّ »مووو تؼوودم مووـ إدفووي, ومـفووو ؿقفووف ^:  والققدلقؾ:♦ ، َوكِْسققَقهُتُ َـّ َـّ َظَؾققْقُؽْؿ ِرْزُقُفقق قق َوَ ُ

 ِِ  .(3)«بِاْلقَؿْعُرو

   (.اِ م ظـَد التـاُزعِ وَيعتِزُ احلاكُؿ ذلؽ بَِح ققلف: )

 * الزوجان بالـسبة لؾـػؼة أمرمها ٓ فؾق مـ حالتغ:

أن ٓ حيصؾ بقـفام صؼوق, وٓ كزاع: ؾوٕمر راجع إفقفام ـقػام اتػؼو جوز ذفؽ, ظذ موو  إوػ:

 جلتػؼون ظؾقف.

                                 
 (.1218)أخرجف مسؾؿ  (1)

 (.1714)ومسؾؿ (, 5364أخرجف افبخوري ) (2)

 (.1218)أخرجف مسؾؿ  (3)
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ر احلوـؿ افـػؼي, وجلػروفو, وجلؽقن ؾروالثاكقة ف فؾـػؼوي : أن حيصؾ بقـفام كزاع, وصؼوق, ؾقؼدي

 وهذا لف تػصققؾ قال فقف:بوظتبور حوهلام حول افتـوزع, 

قًم، ققِش اْلقؿُ رةِ َتَت قفَقْػِرُض لؾُؿقشققلف: ) ِر َقدَر كِػايتِفقا: مقـ َأرفقِع ُخْبقِز البَؾقِد، وَأَدِمقف، وحَلْ

ـَ بَِؿَحؾِّفم، وما َيْؾَبُس مثُؾفقا مقـ حريقٍر، و قِره، ولؾـقْقِم: فِقراققشاْلقؿُ ظادَة  ، و ٌش،ري ٌِ زاٌر، إوحِلقا

ٌة، ولؾجؾقِس َحصٌر َجقٌِّد، وزيل      (.وخِمَدَّ

احلوـؿ جلػرض فؾزوجي ظذ زوجفو احلقائٍ إمؾقي, وهول: افطعووم, وافشووراب, وافؾوبس, 

وؾووراش افـووقم, وافؾحووو , وإزار افـووقم إذا ـووون مووـ ظووود ؿ ذفووؽ, وخموودة, وؾرصوووت جؾووقس, 

 ي, وكحق ذفؽ.ومقاظغ, وأٓت افؽفربوئقي افالزم

: ؾنكوف جلػورض هلوو ظوذ حسوى ظوودة افـووس يف ضبؼتفوو, ويف وؾفوو, ؾونن ـوون مووـ أمقا الؾحقؿ

ظود ؿ أـؾ افؾحؿ موّرًة أضعؿفوو موّرة, وإن ـوون أؿوّؾ, أو أـ ور ظؿوؾ بوف, بووفـظر إػ ووؾ إؿومتفوو, 

 وزموكف.

ئُؿقف، ومقا َيْؾقَبُس مثُؾفقا، وَُيَؾقُس ولؾػؼرةِ َتَت الػؼقِر مقـ َأْدَكقك ُخبقِز البَؾقِد، وَأَدٍم ُيالققلف: )

َطِة مع  ِط، والَغـِقَِّة مع الػؼِر، وَظْؽِسفا ما بَغ ذلؽ ُظْرفاً اْلقؿُ ظؾقف. ولؾُؿَتَقشِّ    (.َتَقشِّ

, وافـوووس تتػووووت (1)احلوووـؿ جلػوورض افـػؼووي, وؾروووف هلووو بوظتبووور حووول افووزوجغ مجقعوووً 

 لؾـػؼة لف حآت: ولذا فتؼديرهمستقجلو ؿ مـ حقٌ افغـك, وافػؼر: 

 : ؾقػرض احلوـؿ كػؼي إؽـقوء.أن يؽقن الزوجان  ـقغ -أ

 : ؾقػرض كػؼي تالئؿ افػؼراء مـ ضعوم, ومؾبس, وؾرش, وكحقهو.ن يؽقكا فؼريـأ -ب

                                 
ـْ افؼقل اف وين: أن اد (1) عتز يف اإلكػوق: حول افزوج, بغض افـظر ظـ حول افزوجي: ٕن ات ؿول: )فُِقـِْػْؼ ُذو َشَعٍي ِم

 َشَعتِِف(.



  

 
 الهفقااااااااااااااا تكتااااااااااااااا   

 
231 

, بولن جلؽوقن أن يؽقكا متقشطغ، أو يؽقن الزوج  ـقًا، والزوجقة فؼقرة، أو ظؽقس ذلقؽ -ج

هووذه إحووقال جلػوورض كػؼووي ادتقشووطغ, ؾفوول معتووزة بحووول  ؾػوول والزوجققة  ـقققة:افووزوج ؾؼوورًا, 

 افزوجغ مجقعًو.

   (.وظؾقف ُمْمَكُة َكظافِة َزوجتِفققلف: )

ممووو جلوودخؾ يف كػؼووي افزوجووي: أن حيضووور هلووو أدوات افتـظقووػ, مووـ موووء, ودهووـ, ومـظووػ, 

 , وـذا أجرة مـ جلؿشطفو إن مل تؼدر هل ظذ ذفؽ.ووكحقه

, وٕن هوووذا داخوووؾ يف احلوووقائٍ (1)(ۉۉ ) ظؿوووقم ؿقفوووف: والقققدلقؾ:♦

 إمؾقي.

أمووو مووو جلتعّؾووؼ بوولمقر افزجلـووي: مووـ احلـوووء, و اخلضوووب, وافتحؿوور, وافتصووػر, ويف زموكـووو 

ادؽوجلقٍ, ؾال جيى ظذ افزوج صوراؤهو فزوجتف, إن مل جلطؾبفو مـفوو: أموو إن ضؾوى مـفوو ذفوؽ, وأن 

 تتزجلـ هبو, ؾن و تؾزمف, وظؾقف إحضورهو.

   (.وَن خادِِمفادققلف: )

ٓ جيى ظذ افزوج أن جلدؾع مو جلتعؾؼ بـظوؾي اخلودم, وإكام جلؾزم ذفؽ اخلوودم كػسوف. فؽوـ هوؾ 

 يف افـػؼي, أو ٓ؟ جلؾزم افزوج أن حيضور فؾزوجي مـ شدمفو, وجلؽقن ذفؽ داخالً 

:خدمة الزوجة ٓ َتؾق مـ أمريـ 

ظجقـفوو, وضوبخ ضعومفوو, خدمي افزوجي كػسفو بحقائجفوو هول: ـغسوؾ ثقوهبوو, وظجوـ  -1

 وكحقه, ؾفذا جيى ظذ افزوجي أن تؼقم بف, وٓ جيى ظذ افزوج صولء.

مو جلتعؾؼ بخدمي افزوج: ـطوبخ ضعوموف, وؽسوؾ ثقوبوف, وكحوق ذفوؽ, ؾفوذا ٓ جيوى ظوذ  -2

ادرأة أن تؼقم بف: ٕن ادعؼقد ظؾقف هق مـػعوي آشوتؿتوع, ٓ مـػعوي اخلدموي, وإذا ـوون ـوذفؽ ؾوال 

 قفو خدمي افزوج ؾقام جلتعّؾؼ بشموكف.جيى ظؾ

                                 
 (.19افـسوء, أجلي ) (1)
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، وُأجرُة َضبقٍب ققلف: ) ٌَ    (.ٓ دوا

ٓ جيى ظذ افزوج أن جلشوسي فزوجتوف دواًء إذا مرووً, أو جلودؾَع هلوو ُأجورة افطبقوى, وإكوام 

 ذفؽ ظذ افزوجي.

أن هذا فقس مـ حوجتفو افضورورجلي ادعتودة, وإكام ادرض صولء ضورئ ؾال جُلؾوَزُم بوف  :والعؾة♦

, وادوء, وكحق ا ـِ  : ؾنن هذه أمقر معتودة.وفزوج, بخال  مو جلتعؾؼ بوفُده

 وٕن افتداوي ؽوجلي مو ؾقف أكف مبوح, ؾال جيى ظؾقف دؾع ثؿـف.
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 لااااافص

 :قال ادملػ 

ـُ بػَ اْلقؿُ وَكَػَؼُة ] َؼِة الرجعقَِّة، وكِْسَقهُتا، وُشقؽـاها كالزوجقِة، وٓ َقْسقَؿ  قا، والبقائ ْسقٍخ، أو َطؾَّ

، أو -ُطْؾقمً  لققو-ن كاكْت حاماًل، والـػؼُة لؾَحْؿقِؾ ٓ  قا مقـ َأْجؾِقف. وَمقـ ُحبَِسقْت إضالٍق  ا ذلؽ 

، أو صققٍم، أو صقامْت ظقـ  ، أو َأْحَرَمقْت بـَقْذِر حقجو َظْت بقال إذكِقف، بصققٍم، أو َحقجو َكَشَزْت، أو َتَطقَّ

َِ رمضقاَن مقع َشقَعِة َوْقتِقف، أو شقاَفَرْت حلاجتِفقا ولقق بنْذكِقف: َشقَؼَطْت، وٓ َكػؼقَة، وٓ  َكػاَرةٍ أو َقضقا

َػَؼقا  لِف، ولقس  ا قِقَؿُتفا، وٓ ظؾقفا َأْخقُذها، فقنن اتَّ ُشْؽـَك دَُِتَقىفز ظـفا. و ا َأْخُذ كػؼِة كؾِّ يقٍم مـ َأوَّ

ًة ضقيؾققًة، أو قؾقؾققًة جققاَز، و ققا ا ًة يف ظؾقققف، أو ظققذ تلخِرهققا، أو تعجقؾِفققا ُمققدَّ لؽِسقققُة كققؾَّ ظققاٍم َمققرَّ

َمفقا أَ ك، وإن قأولِف.وإذا  اَب ومل ُيـِْػْؼ: َلِزَمْتُف كػؼقُة مقا َمَضق ْكَػَؼقْت يف َ قبتِقف مقـ مالِقف، فبقاَن َمقِّتقًا: َ رَّ

 .[ْكَػَؼْتف بعَد مقتِفأَ القارُث ما 

 ذـر ادمفػ يف هذا افػصؾ كػؼي ادعتدة, ومسوئؾ أخرى.

 :أصـاِ الثةث ادعتدات أن واظؾؿ•

 ادعتدة افرجعقي. -1

 ادعتدة افبوئـ حول احلقوة. -2

 ادعتدة افبوئـ مـ وؾوة. -3

َؼِة الرجعقَِّة، وكِْسَقهُتا، وُشؽـاها كالزوجةِ اْلقؿُ وَكَػَؼُة ققلف: )  (.َطؾَّ

 بدأ بوفؽالم ظذ افصـػ إول وهل افرجعقي. 

 عدد, ظذ ؽر ظقض.هل افتل ضؾؼفو زوجفو دون مو جلؿؾؽ مـ اف والرجعقة:

 ؾوفرجعقي ـسوئر افزوجوت,  ى هلو افـػؼي, وافسؽـك, شقاء أـوكً حوماًل, أو حوئاًل.

 .(1)(ک ک ک) أ و زوجي, ـام دل فف: والعؾة:♦

                                 
 (.228افبؼرة, أجلي ) (1)
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   (.وٓ َقْسَؿ  اققلف: )

ختتؾػ افرجعقي ظـ افزوجي ؽر ادطؾؼي يف افؼسؿ, ؾال جلؾزم افزوج هلوو ؿسوؿ ٓ يف افؾقوؾ, وٓ 

 ر.افـفو

ـُ بَػْسٍخ، أو ضالٍق  ا ذلؽ ققلف: )  (.ن كاكْت حامالً إوالبائ

   والبائـ قسمن:افبوئـ حول احلقوة,  الصـػ الثاين:

 وهل افتل ضؾؼفو زوجفو آخر مو جلؿؾؽ مـ افعدد. البائـ بقـقكة كزى: -1

 وهل افتل حصؾً افػرؿي معفو بػسخ, أو ضؾؼً ظذ ظقض. البائـ بقـقكة صغرى: -2

هلوو افـػؼوي إن  -وهول افبقـقكوُي افؽوزى- أو بطوالق -وهل افبقـقكُي افصغرى-ـ بػسٍخ ؾوفبوئ

 ـوكً حوماًل, ومـ ذفؽ: افؽسقة, وافسؽـك, وادلـؾ, وكحقه.

 .(1)(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) ؿقفف تعوػ:والدلقؾ: ♦

 وهذا ظوٌم جلشؿؾ ـؾ حومٍؾ ُمَػوَرؿي, وٕن يف بطـفو جـقـف, وجلؾزمف كػؼتف.

   (.الـػؼُة لؾَحْؿِؾ ٓ  ا مـ َأْجؾِفوققلف: )

حقـام ؿؾـو: إن احلومؾ افبوئـ جلـػؼ ظؾقفو, ؾنكـو كؼقل: بلن افـػؼي هول فؾحؿوؾ, ٓ فؾؿبوجلـوي موـ 

 أجؾ احلؿؾ.

افـػؼي  ى بقجقد احلؿؾ, وتسؼط ظـد اكػصووفف, ؾودل ظوذ أ وو فوف, حقوٌ إن  أن: والعؾة♦

وموودام هوق ظؾوي اإلكػووق,  (ٿ ٿ ٺ ٺ ٿ) احلؿؾ هوق ظّؾوي احلؽوؿ, وات جلؼوقل:

 ؾنن افـػؼي فف ٓ فؾؿرأة.

 أمو إذا ـوكً ادرأة افبوئـ حوئاًل ؽر حومؾ: ؾن و ٓ كػؼي هلو, وٓ شؽـك.

                                 
 (.6افطالق, أجلي ) (1)
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 :والدلقؾ♦

َٓ َكَػَؼقَة » وـون زوجفو ضؾؼفو افبتي, أن افـبل ^ ؿول هلوو: حدجلٌ ؾوضؿي بـً ؿقس  -1

َٓ ُشْؽـَك َّٓ َأْن َتُؽقيِن َحاِمالً وَ », ويف فػظ: (1)«َلِؽ، َو  .(2)«اهللِ َما َلِؽ َكَػَؼٌة إِ

 وٕن ظالئؼ افـؽوح اكؼطعً بقـفام هبذا افطالق افبوئـ. -2

، أو -ُطْؾققمً  لقققو-وَمققـ ُحبَِسققْت ققلققف: ) َظققْت بققال إذكِققف، بصقققٍم، أو َحققجو ، أو َكَشققَزْت، أو َتَطقَّ

، أو صقٍم، أو صامْت ظقـ  َِ رمضقاَن مقع َشقَعِة َوْقتِقف، أو شقاَفَرْت َأْحَرَمْت بـَْذِر حجو َكػقاَرةٍ أو َقضقا

 (.حلاجتِفا ولق بنْذكِف: َشَؼَطْت 

   وهل ثمكقة:صورع ادمفػ يف بقون ُمسِؼطوِت افـػؼي فؾزوجي, 

شوقاء حبسووً ادورأة بحووؼ, أو بظؾوؿ, ؾوونن حؼفوو مووـ افـػؼوي جلسووؼط:  إذا ُحبِسقت ادققرأة: -1

ي آشوتؿتوع, وآشوتؿتوُع ؾووت بووحلبس, ؾحقـ وذ ٓ  وى افـػؼوي وذفؽ ٕن افـػؼي ُمعوووٌي دـػع

 ظؾقفو.

 وافـشقز: معصوقي افزوجي فزوجفو ؾقام جيى ظؾقفو. إذا كشزت ادرأة: -2

 ؾنذا كشزت افزوجي ؾنن حؼفو مـ افـػؼي جلسؼط, ؾنذا ظودت ظـ افـشقز ظودت كػؼتفو. 

 فذفؽ افققم افذي مومً ؾقف ؾؼط.ؾقسؼط حؼفو مـ افـػؼي  إذا تطقظت بال إذكف بصقم: -3

 أ و مـعً كػسفو مـف, ؾنن ـون افتطقع بنذكف ؾق بً هلو افـػؼي.والعؾة: ♦

 ؾقسؼط حؼفو مـ افـػؼي يف وؿً احلٍ ؾؼط. إذا تطقظت بحج بال إذكف: -4

 أكف ؾوتف آشتؿتوع مـفو, أمو فق أحرمً بحٍ ؾرض, أو تطقع بنذكف, ؾال تسؼط.والعؾة: ♦

 ؾقسؼط حؼفو مـ افـػؼي يف ؿقت احلٍ. ت بـذر حج:إذا أحرم -5

 تعذر آشتؿتوع مـفو يف هذا افقؿً, وافـػؼي يف مؼوبؾ آشتؿتوع, ـام هق مؼرر.والعؾة: ♦

                                 
 (.1485)أخرجف مسؾؿ  (1)

 اكظر شوبؼف. (2)
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دوو شوبؼ  وذلقؽإذا مومً مقم كذر, أو مومً فؽػورة, ؾقسؼط حؼفوو يف ذفوؽ افقوقم:  -6

 ذـره مـ افتعؾقؾ.

, وافقؿً متسع تتؿؽـ معوف موـ موقم افؼضووء إذا مومً ظـ ؿضوء رمضون بدون إذكف -7

 .(1)يف وؿً آخر, ؾقسؼط حؼفو مـ افـػؼي: ٕن بنمؽو و تلخر افؼضوء

 ؾتسؼط.  -وـون شػرهو بدون إذن افزوج-إذا شوؾرت ادرأة  -8

 : أ و تؽقن ـوفـوصز: ٕ و ٓ جيقز خروجفو بال إذن زوجفو.والعؾة♦

هل, ؾتسؼط كػؼتفوو: فػوقات حؼوف موـ آشوتؿتوع  وـذفؽ فق شوؾرت بنذكف, وفؽـ حلوجتفو

ـْ ِؿَبؾفو هل.  بسبٍى ِم

   (.وٓ َكػؼَة، وٓ ُشْؽـَك دَُِتَقىفز ظـفاققلف: )

 ادعتدة مـ افقؾوة: وهل مـ موت ظـفو زوجفو. الصـػ الثالث:

:أ و ٓ كػؼي هلو, وٓ شؽـك, وفق ـوكً حوماًل. فحؽؿفا 

 :والدلقؾ♦

ؾؼووود جعوووؾ ات هلوووو  (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڦ ) أن ات ؿوووول: -1

 افربع, أو اف ؿـ, وإذا ـون هلو افـػؼي ؾن و شتلخذ أـ ر مـ افربع, أو مـ اف ؿـ.

وٕن ادوول اكتؼوؾ موـ مؾوؽ افوزوج إػ افقرثوي, وٓ جلقجود شوبى جلقجوى ظؾوقفؿ افـػؼوي  -2

 ظؾقفو.

فنن ققؾ: مـ أيـ يـػؼ ظذ احلؿؾ إذن؟ 

 قبف موـ اإلرث, ؾونن و  ادوول, وإٓ أكػوؼ ظؾقوف ؿرجلبوف, ووارثوف جلـػؼ ظؾقف مـ موفف, وكصو

 ادقشور.

                                 
افـػؼي يف هذه احلوفي ووق افقؿً, أو مل جلضؼ: ٕن هذا افؼضوء ؾرض, ومـ افؼقل اف وين: أ و ٓ جلسؼط حؼفو مـ  (1)

 حؼ افزوجي: أن تصقم رمضون, وجلبؼك حؼفو مـ افـػؼي, واختوره: ابـ ظ قؿغ.
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لِفققلف: )    (.و ا َأْخُذ كػؼِة كؾِّ يقٍم مـ َأوَّ

مـ وجبً هلو افـػؼي ِمـ زوجي, ومطؾؼي رجعقي, وبوئـ حومؾ, هلو أن تلخذ افـػؼوي فؽوؾ جلوقم 

 مـ أوفف, ؾقجى ظذ افزوج دؾع افطعوم هلو مـ ضؾقع افشؿس.

 أكف أول وؿً افقاجى, واحلوجي إفقف, وؿد اشتحؼتف, ؾؾفو ضؾبف.لعؾة: وا♦

   (.ولقس  ا قِقَؿُتفا، وٓ ظؾقفا َأْخُذهاققلف: )

جلؾووزم افووزوج افووذي وجبووً ظؾقووف كػؼووي زوجتووف أن جلعطقفووو افطعوووم, وافؼووقت, وٓ جلصووح أن 

 جلعطقفو ؿقؿي افـػؼي وافؼقت وجلؿّؾؽف إجلوهو, إٓ إن رووقً هل بذفؽ.

ؿقؿي كػؼتفو ـؾ جلقم ظشورون رجلوًٓ, فق أظطوهو مبؾغ ظشورجلـ رجلوًٓ ؾال جيى ظؾقفوو أن  :فؿثالً 

 تؼبؾ افؼقؿي.

 أن ؾقف ووررًا ظؾقفو, حقٌ إ و حتتوج إػ مـ جلشسجلف هلو, وحُيِضوُره.والعؾة: ♦

 وـذفؽ فق ؿوفً فزوجفو: أرجلد افـػؼي دراهؿ, ؾال جيى ظؾقف ذفؽ. 

َػَؼا ظؾقفققلف: ) ًة ضقيؾًة، أو قؾقؾًة جازَ فنن اتَّ    (.، أو ظذ تلخِرها، أو تعجقؾِفا ُمدَّ

إذا اتػؼ افزوجوون ظوذ أموٍر ُمتعؾوؼ بوفـػؼوي, شوقاء ظوذ أخوذ افؼقؿوي, أو ظوذ تلخرهوو, بولن 

 جلعطقفو م اًل يف آخر افسـي, أو ظذ تعجقؾفو مدًة ضقجلؾي, أو ؿؾقؾي, وتراووقو ظذ ذفؽ ؾؽؾف جوئز.

 بقـفام, وٓ جلعدو و, ؾنذا تراووقو ظذ صولء, مح هلام ذفؽ. أن احلؼ: والعؾة♦

ًة يف أولِفققلف: )    (.و ا الؽِسقُة كؾَّ ظاٍم َمرَّ

جيى فؾزوجي افؽسقة يف ـوؾ ظووم, وجلؽوقن وؿوً دؾوع افؽسوقة يف أول افسوـي, وجلؽوقن مورة 

 .(1)واحدة 

                                 
افؼقل اف وين: أن افـػؼي تؽقن بؼدر احلوجي, وجلؽقن مرجعفو فؾعر , ؾنذا احتوجً ـسقة فزمف ذفؽ بؼدر  (1)

 وٓ بؿرتغ وٓ ؽر ذفؽ, وإكام جلؽسقهو ؿدر ـػوجلتفو, واختوره افع قؿغ.احلوجي, وٓ حتدد بؿرة, 
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   (.كقوإذا  اَب ومل ُيـِْػْؼ: َلِزَمْتُف كػؼُة ما َمَض ققلف: )

أن كػؼي افـؽوح ٓ تسوؼط بؿضوول افزموون, وأ وو  مـ الػروق بغ كػؼة الـؽاح، وكػؼة الؼرابة:

  ى مع افقسور, واإلظسور: ٕ و كػؼي معوووي.

ؾؾق أن زوجًو ؽوب ومل جُلـِػؼ ظذ زوجتف, ؾونن فزوجتوف أن تطوفبوف بوام مضووك موـ : هذا وظذ•

 افـػؼي إذا حضور.

  كػسفو حول ؽقوبف, ؾنكف جلؾزمف شداد افدجلـ.وفق اشتداكً افزوجي فتـػؼ ظذ

ـْ كَِسققائِِفْؿ، »: : موو ورد أن ظؿوور والقدلقؾ♦ َْجـَقادِ يِف ِرَجقاٍل َ ققاُبقا َظق ْٕ َِ ا َكَتقَب إَِػ ُأَمققَرا

ُؼقا َبَعُثقا بِـََػَؼِة َما ُح  ُؼقا، َفنِْن َضؾَّ  .(1)«بُِسقاَفَلَمَرُهْؿ َأْن َيْلُخُذوُهْؿ بَِلْن ُيـِْػُؼقا، َأْو ُيَطؾِّ

َمفا القارُث ما أَ وإن ققلف: )    (.ْكَػَؼْتف بعَد مقتِفأَ ْكَػَؼْت يف َ قبتِف مـ مالِف، فباَن َمقِّتًا: َ رَّ

, ثؿ تبغ أكف يف حول هوذا اإلكػووق  إذا أكػؼً ادرأة مـ مول زوجفو حول ؽقوبف بوظتؼود أكف حلي

 مـ كصوقبفو مـ ادراث. مـ موفف ـون مقتًو, ؾنن هذا ادول افذي أخذتف حُيسى

 ادول ـون حغ اإلكػوق حؼًو فؾقرثي, وؿد اكؼطع وجقب افـػؼي بؿقتف. أنوالعؾة: ♦

 

 

 

 

                                 
 (.2159(, ومححف إفبوين يف اإلرواء )2889(, ومـ ضرجلؼف افبقفؼل يف افصغرى )213) أخرجف افشوؾعل (1)
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 لااااافص

 :قال ادملػ 

َؿ زوجَتف، أو َبَذَلْت كػَسفا، وِمْثُؾفقا ُيقَضقُل: َوَجَبقْت َكَػَؼُتفقا، ولقق مقَع ِصقَغِر القَزْوٍج، ] وَمـ َتَسؾَّ

َؿْت كػَسقفا َضْقظقًا ثقؿ وَمَرِضف، وجبِّف ، فقنن َشقؾَّ ، وُظـَّتِف. و ا َمـُْع كػِسفا حتَّك َتْؼبَِض َصَداَقفا احلقالَّ

ـِ ٓ يف قَأراَدت اْلقققَؿـَْع: مل َُتْؾِْؽققف. وإذا ُأْظِسقق َر بـػؼققِة الُؼقققِت أو الؽِسقققةِ، أو بعِضققفا، أو اْلقققَؿْسَؽ

َر َأْخقُذها مقـ مالِقف، واشقتداكُتفا ظؾققف:  ل فؾفا َفْسُخ الـؽاِح، فنن  اَب ومل َيَدعْ قاداض  قا كػؼقًة وَتَعقذَّ

 .[فؾفا اْلَػْسُخ بنذِن حاكؿٍ 

ذـر يف هذا افػصؾ متك  ى كػؼي افزوجي, واحلؽوؿ موو إذا أظسوور هبوو, أو امتـوع موـ دؾعفوو, 

 وكحق ذفؽ.

َؿ زوجَتف، أو َبَذَلْت كػَسفا، وِمْثُؾفا ُيقَضُل: َوَجَبْت ققلف: )  (.  َكَػَؼُتفا وَمـ َتَسؾَّ

:هب الـػؼة ظذ الزوجة إذا تؿ أمران 

إذا تسّؾؿ افزوُج زوجتف, أو ُضؾى مـ افزوج أن جلتسؾؿفو, ؾنذا امتـعً افزوجي, أو وفقفو  -1

 مـ افتسؾقؿ ؾال كػؼي هلو: ٕ و يف حؽؿ افـوصز.

 .أن تؽقن ادرأة جلقضل م ؾفو, وهل مـ تؿ هلو شبع شـغ -2

 ظقض ظـ آشتؿتوع, وؿد تعذر هـو.ٕن اإلكػوق وذلؽ: 

   (.ولق مَع ِصَغِر الَزْوٍج، وَمَرِضف، وجبِّف، وُظـَّتِفققلف: )

 ى افـػؼي فؾزوجي إذا تؿ مو مضوك, وفق ـون افزوج مغرًا, أو مرجلضًو, أو جمبقبوًو, أو ظـقـوًو 

 ٓ جلؼدر ظذ افقطء.

  مـ ؿبؾ افزوجي.أن ادوكع مـ آشتؿتوع هق مـ ِؿَبِؾ افزوج, ٓ: والعؾة♦

   (.و ا َمـُْع كػِسفا حتَّك َتْؼبَِض َصَداَقفا احلالَّ ققلف: )

 إمؾ يف افصداق أكف جيى بؿجرد افعؼد.
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َٓ إَِزاَر َلققَؽ » ؿقفووف ^ يف ؿصووي افقاهبووي: ويققدل لققذلؽ:♦ , (1)«إِْن َأْظَطْقَتَفققا إَِزاَرَك َجَؾْسققَت 

ً ذفؽ هلو, فؽـ فق تلخر افوزوج يف دؾوع افصوداق أكف بؿجرد افعؼد جلعطقفو اإلزار, وجل ب فؿػفقمف:

احلوّل ؾونن فؾزوجوي أن نـوع كػسوفو حتوك تؼوبض موداؿفو احلووّل, وهلوو يف أثـووء هوذا آمتـووع حوّؼ 

 افـػؼي, وافسؽـك, ؾال جلسؼط ظـف: ٕ و تطؾى حؼًو صورظقًو هلو.

دخؾوً بـووًء ظوذ  أمو إن ـون افصداق ممجاًل, ؾؾقس هلو أن نـوع كػسوفو حتوك تسوتؾؿف: ٕ وو

 صورط افتلجقؾ.

َؿْت كػَسفا َضْقظًا ثؿ َأراَدت اْلقَؿـَْع: مل َُتْؾِْؽفققلف: )    (.فنن َشؾَّ

إذا شؾؿً كػسفو ؿبؾ أن تؼبض َموداؿفو احلووّل, ثوؿ أرادت بعود ذفوؽ أن نـوع كػسوفو حتوك 

 تؼبض مداؿفو, ؾن و ٓ نؾؽ ذفؽ, وفق مـعً كػسفو حقـفو شؼطً افـػؼي ظـفو.

 : أ و حغ شؾؿً كػسفو ؿبؾ ؿبضف, ؾذاك مـفو رووك بتلخر افصداق.لعؾةوا

ـِ ٓ يف اداضقوإذا ُأْظِس ققلف: ) ل فؾفقا َفْسقُخ قَر بـػؼِة الُؼقِت أو الؽِسقةِ، أو بعِضفا، أو اْلقَؿْسَؽ

   (.الـؽاِح 

بعض,  إذا مل جلتؿؽـ افزوج مـ كػؼي افؼقت, أو افؽسقة, أو ادسؽـ, أو نّؽـ مـ بعضف دون

 ؾقجقز فؾزوجي أن تطوفى بػسخ افـؽوح.

 أن افـػؼي كػؼي معوووي يف مؼوبؾ آشتؿتوع, ومل جلمد إفقفو حؼفو.: والعؾة♦

َٓ جَيِوُد َموو جُلـِْػوُؼ َظوَذ اْمَرَأتِوِف, َؿووَل:  ,مرؾقظووً  وؿد ورد يف حدجلٌ أيب هرجلورة  ُجوِؾ  يِف افرَّ

ُق َبْقـَُفَم »  .  (2)«ُيَػرَّ

                                 
 (.5135أخرجف افبخوري ) (1)

(: مـؽر, 2/225يف افتـؼقح )(, وؿول افذهبل 2885(, وافبقفؼل يف افصغرى )3784أخرجف افدارؿطـل ) (2)

 (.2161ووعػف إفبوين يف اإلرواء )
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َر َأْخُذها مـ مالِف، واشتداكُتفا ظؾقف: فؾفقا اْلَػْسقُخ بقنذِن  فنن  اَب ققلف: ) ومل َيَدْع  ا كػؼًة وَتَعذَّ

   (.حاكؿٍ 

 فؾفا أحقال: إذا ؽوب افزوج ومل جلدْع فؾزوجِي كػؼًي تؽػقفو,

-ـلن تؽقن خزاكتف يف بقتفو, وتؼدر ظذ إخوذ مـفوو- أن ٓ يتعذر ظؾقفا أخذها مـ مالف -1

, وٓ حيؼ هلو ادطوفبي بوفػسخ, وهوذه داخؾوي يف مسولفي افظػور, وافظػور أن جلوتؿؽـ : ؾتلخذ مـ موفف

 موحى احلؼ مـ أخذ حؼف ممـ مـعف مـف.

:والَظَػر قسمن 

أن جلؽقن شبى احلؼ خػقًو: ؾؾقس فف إخذ ممو طػر مـ موفف: ـوفؼرض وكحقه, ؾالبد موـ  -أ

 مراؾعي ظـد احلوـؿ.

 ػؼي افزوجي, وافؼرجلى, وحؼ افضوقػ ؾؾف أن جللخذ.أن جلؽقن شبى احلؼ طوهرًا: ــ -ب

: ؾتستدجلـ, وفقس هلوو حوؼ أن يتعذر ظؾقفا إخُذ مـ مالف، وتؼدر ظذ آشتداكة مـ أحد -2

 افػسخ.

: ؾؾفوو افػسوخ حقـفوو, أن يتعذر ظؾقفقا إخقذ، وآشقتداكة، ويقرفض القزوج دفقع الـػؼقة -3

 بنذن احلوـؿ. 

ػؼي نومًو, وإمؾ أن افزوج مؾزم بوفـػؼي, وإكوام احتجـوو إلذن أكف تعذرت ظؾقفو افـ: والعؾة♦

 احلوـؿ يف افػسخ: ٕن هذا أمر ُشتَؾُػ ؾقف, ؾقحتوج حلؽؿ حوـؿ: إذ هق افذي جلؼطع افـزاع.

   (.بنذِن حاكؿٍ وققلف: )

 ـؾ مقوع ثبً هلو افػسخ ٕجؾ افـػؼي مل جيز إٓ بحؽؿ احلوـؿ.  

 ؾوؾتؼر إػ احلوـؿ افذي جلؼطع حؽؿف افـزاع. : أكف ؾسخ خمتؾػ ؾقف, والعؾة♦

 وٓ جيقز فؾحوـؿ افتػرجلؼ إٓ بطؾى ادرأة.

 أن افػسخ إكام هق ٕجؾ حؼ ادرأة ؾؾؿ جيز مـ ؽر ضؾبفو. :والعؾة♦
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 :قال ادملػ 

ُتفققا ٕبقيققف وإن َظَؾققَقا، ولَقَلققِده وإن َشققػَ ] َؾ، حتَّققك َذِوي إرحققاِم ِمققـفؿ، َحَجَبققف َهِققُب أو َتتِؿَّ

ٌَ َوِرَثقف آَخقُر قُمْعِس  ، وكؾُّ َمـ َيِرُثف بَػْرٍض، أو َتْعِصقٍب، ٓ بَِرِحٍؿ ِشقَقى َظُؿققَدْي َكَسقبِف، شققا َٓ ٌر أو 

قٍب، إذا َفَضقَؾ ظقـ  ، مع َفْؼِر َمـ َهُِب لف، وَظجِزه ظـ َتَؽسُّ ٍِ ٍة وَظتقٍؼ بؿعرو ُقققِت كلٍخ أو ٓ، كَعؿَّ

قٍؾ، ٓ مقـ رأِس  ةٍ،كػِسف، وَزوجتِف، ورققِؼقف يَقمقف ولقؾَتقف، وكِسقق وُشقْؽـَك، مقـ حاِصقٍؾ، أو ُمَتَحصِّ

ـِ ِمْؾٍؽ، وآلِة َصـَْعٍة. وَمقـ لقف و ِرٌث  قُر أٍب فـََػَؼُتقف ظؾققفؿ ظقذ َققْدِر إِْرثِفقؿ، فَعقَذ إمِّ اماٍل، وَثَؿ

، وظذ ةِ السقُدُس، والبقاقل ظقذ إِخ، وإُب َيـػقِرُد بـََػَؼقِة َوَلقِده.  الثُؾُث، والثُؾثاِن ظذ اْلقَجدِّ اْلققَجدَّ

ـٌ َفؼٌر، وأٌخ ُمقِشق ُتقف ُمقِشققوَمـ لف اب قف َفؼقرٌة، وَجدَّ َرٌة، فـَػؼُتقف ظقذ قٌر فقال كػؼقَة لقف ظؾققفم، وَمقـ أمُّ

قْقلَ  ةِ، وَمقـ ظؾققف كػؼقُة زيقٍد فعؾققف كػؼقُة زوجتِقف: كظِْئقٍر حِلَ ـٍ إٓ اْلقَجدَّ ِِ دِيق . وٓ كػؼقَة مقع اخقتال ْغِ

قف  َي إُْجقَرةِ، وٓ َيْؿـَقَع أمَّ َِ. وظذ إِب أن َيسسِضَع لقَلقِدِه، وُيقَمدِّ َّٓ إبالَقٓ رضقاَظف، وٓ ُيْؾِزُمفقا إِ

َّاكًا، بائِـقًا كاكقْت قلض َْ  ادِْْثِؾ، ولق َأْرَضَعف  ُرها 
ِِ َتَؾِػف، و ا َضَؾُب ُأجرةِ َتقف، وإن رورةٍ: كخق ، أو ََتْ

ِل، ما مل َيْضَطرَّ إلقفا َجْت آَخَر، فؾف َمـُْعفا مـ إرضاِع وَلِد إَوَّ  .[َتَزوَّ

 ذـر ادمفػ يف هذا افبوب افسبَى اف وين, واف وفٌ مـ أشبوب افـػؼي, و و: افؼرابي, وادِؾؽ.

ويف ذفوؽ أظظوؿ  إجيود هذا اإلكػووق ظوذ إؿوورب, وادامفقوؽ, ومـ ُماشـ صقريعة اإلشالم:

افدٓئؾ ظذ رابطي إخقة اإلجلامكقي, وظذ تؽوتػ ادجتؿع, وأكف جمتؿوع تقاموؾ, وتعووون, خالؾوًو 

 دو ظؾقف ادجتؿعوت افرأشامفقي, وافشوققظقي.

ُتفا ٕبقيف وإن َظَؾَقا، ولَقَلِده وإن َشَػَؾ ققلف: )  (.َهُِب أو َتتِؿَّ

 أو جيى تؽؿؾتفو إن مل جيد إٓ بعض افـػؼي ٕؿوربف. جيى ظذ اإلكسون أن جلدؾع افـػؼي ـومؾي, 
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لؽـ مـ هؿ إقارب الذيـ هب  ؿ الـػؼة؟ 

 :هؿ 

 وإن ظؾقا, وهؿ أبقاه, وأجداده. إصقل: -1

 وإن كزفقا, وهؿ أبـوؤه, وبـوتف, وبـقهؿ. الػروع: -2

 :والدلقؾ♦

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )وهووذا مووـ اإلحسووون (1)(ں ں) :مققـ الؽتققاب -1

 .(2)(ۈ

ـْ َكْسقبِِف، َوإِنَّ »مرؾقظوًو:  : حودجلٌ ظوئشوي ومـ السـة -2 ُجقُؾ ِمق إِنَّ َأْضَققَب َمقا َأَكقَؾ الرَّ

ـْ َكْسبِفِ   .(3)«َوَلَدُه ِم

: مـعؼد ظذ وجقبف, ؿوول ابوـ ادـوذر: أمجوع أهوؾ افعؾوؿ ظوذ أن كػؼوي افقافودجلـ واإلمجاع -3

 فقفد.افػؼرجلـ افؾذجلـ ٓ ـسى هلام وٓ مول, واجبي يف مول ا

وأمجع ـؾ مـ كحػظ ظـف مـ أهوؾ افعؾوؿ, ظوذ أن ظوذ ادورء كػؼوي أوٓده إضػوول افوذجلـ ٓ 

 .(4)مول هلؿ. ا.هو

 (.  حتَّك َذِوي إرحاِم ِمـفؿققلف: )

ٓ جلشووسط يف إؿووورب مووـ إمووقل, وافػووروع أن جلؽقكووقا وارثووغ: ـوولب إم, أو ا وود 

, وافػوروع  وى هلوؿ افـػؼوي مطؾؼوًو ذـوقرًا, أو إكوثوًو, إمقلوإكام ادحجقب بلب, أو ابـ افبـً, 

 وفق ـوكقا ؽر وارثغ.

                                 
 (.36فـسوء, أجلي )ا (1)

 (.233افبؼرة, أجلي ) (2)

(, ومححف إفبوين يف حتؼقؼ ادشؽوة 2137( وابـ موجف )4452(, وافـسوئل )24532أخرجف أمحد ) (3)

(2775.) 

 .(5/167اإلذا  ظذ مذاهى افعؾامء ٓبـ ادـذر ) (4)
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: مو شبؼ ذـره مـ إدفي, وافـػؼوي هـوو شوببفو افؼرابوي وهول متحؼؼوي ؾوقفؿ, بغوض والدلقؾ♦

 , أو وجقبغ.وارثغافـظر ظـ ـق ؿ 

َٓ قَحَجَبف ُمْعِس ققلف: )   (.ٌر أو 

 فق حيجى أحَدهؿ أحٌد معسور. ى افـػؼي ظذ إمقل, وافػروع, و

, وـال و ُمعِسور, ؾقجى أن جلـػؼ ظذ إب, وظذ ا وّد موو دام  مثال ذلؽ: زجلٌد فف أٌب, وجدي

 ؽـقًو ؿَودرًا.

   (.وكؾُّ َمـ َيِرُثف بَػْرٍض، أو َتْعِصقٍب ققلف: )

ضوًو : أكوف جيوى أجلبعدمو بّغ وجقب افـػؼي فهمقل, وافػروع أصور إػ احلقاصوول, ؾبوغ 

فؽـ بشوورط: أن جلؽوقن ادـِػوُؼ  -وهؿ احلقاصول-ظذ اإلكسون كػؼُي أؿوِربف ؽر إمقل, وافػروع 

 وارثًو فؾؿـَػؼ ظؾقف بػرٍض, أو تعصوقى.

 إخ ٕم.مثال مـ يرث بػرض: 

 إخ, وافعؿ, وابـ إخ, وابـ افعؿ افشؼقؼ, أو ٕب. مثال مـ يرثف بتعصققب:

 ع ؽـك ادـِػؼ, وحوجي ادـػؼ ظؾقف.ؾفمٓء  ى افـػؼي ظؾقفؿ م

   (.ٓ بَِرِحٍؿ ِشَقى َظُؿقَدْي َكَسبِفققلف: )

هـوك أؿورب ٓ جلرثقن بوفػرض, وٓ بوفتعصووقى, وجلسوؿقن ظـود افػروووقغ: ذوي أرحووم: 

 ـوخلول, أو اخلوفي, وأب إم, وابـ افبـً, وابـ إخً.

 ؾفمٓء ٓ جيى ظذ اإلكسون كػؼتفؿ.

 ُد ؿرابتفؿ ؾفؿ أجوكى ظـف: وفذا ؾفؿ ٓ جلرثقن مـف.ُبعْ  والعؾة:♦

افـسى مـفؿ, أي: موو ـوون موـ إموقل: ـولب إم,  اظؿقد :-كم شبؼ-اشتثـل مـ ذلؽ •

أو مـ افػوروع: ـووبـ افبـوً, ؾفومٓء جلـػوؼ ظؾوقفؿ بدٓفوف موو شوبؼ موـ وجوقب كػؼوف إموقل, 

 .(1)وافػروع

                                 
واختوره: ابـ  ,وهق ؿقل احلـػقي افؼقل اف وين: أن ذوي إرحوم  ى كػؼتفؿ أجلضًو ظـد حوجتفؿ وؿدرة اإلكسون, (1)

 افؼقؿ, وافع قؿغ.
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ٍة، وَظتقٍؼ ققلف: ) ٌَ َوِرَثف آَخُر كلٍخ أو ٓ، كَعؿَّ  (.شقا

همٓء إؿورب افوذجلـ جلرثوقن بػورض, أو بتعصووقى ووجبوً كػؼوتفؿ ظؾقوؽ ٓ جلشوسط أن 

جلؽقكقا وارثغ مـؽ, ؾقجقب افـػؼي ٓ جلشسط فف اإلرث موـ ا ووكبغ, بوؾ جلؽػول أن تؽوقن أكوً 

 وارثًو هلؿ.

بوفعّؿي, وافعتقوؼ, ؾوفعؿوي  وى كػؼتفوو: ٕن  -ـفؿمع أكؽ ترث م-ومّ ؾ دـ ٓ جلرثقن مـؽ 

ادـِػؼ جلرثفو بوفتعصوقى, وهل ٓ ترث مـف: ٕ و موـ ذوي إرحووم, وافعتقوؼ افوذي أظتؼتوف تورث 

 مـف, وهق ٓ جلرث مـؽ.

أن احلقاصوول  وى هلوؿ افـػؼوي بشوورط أن جلؽوقن ادـػوؼ وارثوًو فؾؿـَػوؼ ظؾقوف, فاخلالصة :

 ـوٕخ, أو مل جلؽـ جلرثف: ـوفعؿي ٓ ترث ابـ أخقفو إذا موت. شقاء ورثف ادـػؼ ظؾقف:

ٍِ ققلف: )    (.بؿعرو

 أي: تؽقن افـػؼي ظذ مـ  ى ظؾقف فف بودعرو .

 .(1)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) ؿقفف: والدلقؾ:♦

 هق مو تؼقم بف افؽػوجلي, ومو جلصح د ؾف ظرؾًو. وادعروِ:

لقجققب الـػؼقة ـالموف أكوف جَلشوسط  إذا تؼرر وجقب افـػؼي ظذ افؼرجلى افػؼر ؾقتؾخص موـ

 صقروضًا:

 .أن يؽقن ادـِػؼ وارثًا دـ يـػؼ ظؾقف -1

ٍب ققلف: )    (.مع َفْؼِر َمـ َهُِب لف، وَظجِزه ظـ َتَؽسُّ

 .أن يؽقن ادـَػُؼ ظؾقف فؼرًا، ٓ مال لف، وٓ كسب -2

:وضابط الػؼر 

 ( أن ٓ جيد فف موًٓ جلسد بف حوجتف.1

                                 
 (.233فبؼرة, أجلي )ا (1)
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 تؽسى افذي جلستغـل بف.( أن جلعجز ظـ اف2

أمو إذا ـون افؼرجلُى ؽـقًو, أو ؽر وتوٍج ؾال  ى فف افـػؼي, وـوذفؽ إذا ـوون ؾؼورًا فؽـوف ؿوودٌر 

 ظذ افعؿؾ, وافتؽسى ببدكف, وجيد جموًٓ فذفؽ ؾال جلـػؼ ظؾقف.

 .  (وُشْؽـَك ةٍ،إذا َفَضَؾ ظـ ُققِت كػِسف، وَزوجتِف، ورققِؼف يَقمف ولقؾَتف، وكِسقققلف: )

: وادراد بوفِغـك: أن جيد ؿقتف, وؿقت زوجتف, ورؿقؼوف, وظقوفوف جلقموف أن يؽقن ادـِػُؼ  ـقاً  -3

 وفقؾتف, وـذا افؽسقة وافسؽـك, ؾنذا ؾضؾ بعد ذفؽ صولء ؾقعطقف إؿورَب بؼدر ؿرابتفؿ.

ؾٍ ققلف: )    (.مـ حاِصٍؾ، أو ُمَتَحصِّ

, أو بؿتحّصوؾ -أي: مقجقد ظـده-ومؾ أي: جلشسط أن جلؽقن ؽـقًو, شقاء أـون ؽـوه بامٍل ح

 مـ ربح  ورة, أو وطقػي, أو ؽّؾي مزرظي, أو وؿػ, أو ؽره مـ ادول ادتحصؾ.

 ؾال جلشسط أن جلؽقن ادول ظـد افغـل, بؾ جلصح, وفق ـون ادول جللتقف إذا جوء وؿً اإلكػوق.

ـِ ِمْؾٍؽ، وآلِة َصـَْعةٍ ققلف: )  .(ٓ مـ رأِس ماٍل، وَثَؿ

ٕكوف إذا كؼوص رأس  وذلؽ: اإلكسون أن جلـػؼ ظذ أؿوربف مـ رأس مول افتجورة: ٓ جيى ظذ

 موفف أّثر ذفؽ يف ربح افتجورة افذي جلؼتوت مـف فـػسف, وٕمؾف.

 أمو إذا ـون رأس مول افتجورة ـ رًا ٓ شتؾ فق أخذ مـف, ؾنكف جلـػؼ ظؾقفؿ مـف.

ي جلؿؾؽف: ـبقتف ومزرظتف, وشوقورتف, وـذفؽ ٓ جيى ظؾقف أن جلـػؼ ظؾقفؿ مـ ثؿـ ادِؾؽ افذ

 وكحق ذفؽ مـ ِمؾؽف, ؾال جلؾزمف بقعفو: فقـػؼ ظؾقفؿ.

وـذفؽ ٓ جيى أن جُلـِػؼ ظؾقفؿ مـ آفِي مـعٍي, ـام فق ـوون ظـوده أدوات  وورة مو اًل, أو ـوون 

 فدجلف مصـع, أو ؽرهو مـ افصـعوت, ؾال جلؾزمف بقعفو: فقـػؼ ظؾقفؿ.

ورر هبوذه افـػؼوي: إذ جلػوقت ظؾقوف حؼوف, وجلعوقد ظوذ رأس موفوف : أكوف جلتضوهذا كؾ يف والعؾة♦

 .«أكف ٓ وورر, وٓ وورار» والؼاظدة:بوفضورر, 
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   (.ِرٌث  ُر أٍب فـََػَؼُتف ظؾقفؿ ظذ َقْدِر إِْرثِفؿاوَمـ لف وققلف: )

 إذا ُوِجَد ؾؼٌر وتوٌج وفف أب, ؾنن إب جُلؾزم بوإلكػوق ظؾقف إذا ـون ؿودرًا.

مل جلؽـ فؾػؼر أب, ؾنّن ؿرابتف جلتقفقن اإلكػوق ظؾقف, وتؽقن كػؼتوف بؼودر موراث ـوؾ فؽـ إذا 

 واحد مـفؿ فف.

ؾؾق ـون فف م اًل ثالثي إخقة, ؾوفـػؼي مؼّسؿي بقوـفؿ بوفسوقجلي, ؾؾوق ـوكوً افـػؼوي شوتامئي رجلوول 

 ؾعذ ـؾ واحد موئتو رجلول.

ي, وآبوـ ظؾقوف مخسوي أشوداس وفق ـون فف أم, وابـ ـال و ؽـل, ؾووٕم ظؾقفوو شودس افـػؼو

 افـػؼي, وهؽذا, بؼدر اإلرث.

   (.فَعَذ إمِّ الثُؾُث، والثُؾثاِن ظذ اْلقَجدِّ ققلف: )

فق ـون هذا افػؼر فقس فف مـ ؿرابتف افقارثغ إٓ أم, وجد, ؾنن ظذ إم ثؾوٌ افـػؼوي, وظوذ 

 ا د ثؾ وهو.

عودم افػورع افوقارث, وفؾجود اف ؾ وون, وهوق أ ام هؽوذا يف ادوراث, فوهم اف ؾوٌ: ف: والعؾة♦

 افبوؿل: ٕكف أوػ ذـر, ؾقرث افبوؿل تعصوقبًو.

ةِ السُدُس، والباقل ظذ إخِ ققلف: )  (.  وظذ اْلقَجدَّ

, وجوّدٌة, ؾسودس افـػؼوي ظوذ ا ودة: ٕ وو تورث افسودس مـوف فوق  فق أن هذا افػؼور جلرثوف أخي

ف فق موت هذا افػؼر ؾسوورث إخ افبووؿل بعود شودس موت: فقجقد إخ, وافبوؿل ظذ إخ: ٕك

 ا دة.

   (.وإُب َيـػِرُد بـََػَؼِة َوَلِدهققلف: )

إذا وجد إب ؾفوق افوذي جلتوقػ اإلكػووق ظوذ وفوده افػؼور وجقبوًو, وٓ جيوقز فوف أن حيقجوف 

 دسلفي افـوس وهق ؿودر.

 .(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ) ؿقفف: والدلقؾ:♦
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ـٌ َفؼرٌ ققلف: )  (.ٌر فال كػؼَة لف ظؾقفمق، وأٌخ ُمقِش وَمـ لف اب

 إذا ـون ثؿي رجٌؾ ؾؼر وفف ابـ ؾؼر, وأخ مقشور, ؾنكف ٓ  ى ظذ ـؾ مـفام افـػؼي. 

 أمو آبـ: ؾهكف ؾؼر.

 وأمو إخ: ؾهكف وجقب بوٓبـ مـ ادراث, ؾؾقس وارثًو.

ُتف ُمقِش ققلف: ) ف َفؼرٌة، وَجدَّ ةِ َرٌة، فـَػؼُتف قوَمـ أمُّ    (.ظذ اْلقَجدَّ

إذا احتوج آبـ فؾـػؼوي, وظـوده أٌم, فؽـفوو ؾؼورٌة, وجوّدة مقشوورة, ؾونن ا ودة تؼوقم بوفـػؼوي 

 ظؾقف.

 مووـ: أي- افـسووى ظؿووقدي يف فؽـفووو وجقبووي, ـوكووً وإن -ا وودة: أي-أ ووو  والعؾققة:♦

 .مطؾؼوً  افـػؼي  ى بؾ ادراث, جلشسط ؾال ,-أمقفف

 أو إمووقل,: أي- ووول أن جلبووغ أن موـ ـووون مووـ ظؿوقدي افـسووى وؿود أراد ادمفووػ هبوذا اد

 نكف جلـِػؼ, شقاء ورث, أو ٓ.ؾ -افػروع

   (.وَمـ ظؾقف كػؼُة زيٍد فعؾقف كػؼُة زوجتِفققلف: )

فق أن أحدًا وجبً ظؾقف كػؼوي أحوٍد, ؾنكوف جيوى أن جلـػوؼ ظؾقوف, وظوذ زوجتوف, وأوٓده: ٕن 

لن تـػؼ ظؾقف, وظوذ موـ وجبوً ظؾقوف كػؼوتفؿ موـ زوجوي, هذه حوجتف ؾتامم اإلكػوق ظؾقف جلؽقن ب

 ووفد.

وـووذفؽ فووق احتوووج مووـ وجبووً ظؾقووؽ كػؼتووف إػ افووزواج, ؾقجووى أن تـػووؼ ظؾقووف فؾووزواج: 

 إلظػوؾف.

ْقَلْغِ ققلف: )    (.كظِْئٍر حِلَ

أي: ـذفؽ إذا ـون افؼرجلى ممـ وجبً كػؼتف ظؾقؽ احتوج إػ مـ جلروعف, ؾنكف جيوى ظؾقوؽ 

 جلروعف ددة حقفغ. أن تستلجر مـ
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ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) ؿقفوووف تعووووػ: :والقققدلقؾ♦

 .(1)(ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 وٓ  ى بعد احلقفغ: وذفؽ ٓكتفوء مدة احلوجي إػ افرووع.

ـٍ ققلف: ) ِِ دِي    (.وٓ كػؼَة مع اختال

ُر خموفػًو فدجلـ ادـِػوؼ ؾوال جيوى : ؾنذا ـون افؼرجلُى افػؼاتػاق الديـ بغ ادـِػؼ وادـَػؼ ظؾقف -4

 أن جلـػؼ ظؾقف.

ات ؿطع ادقآة بغ ادممـغ, وافؽػور, ؾجعوؾ ادوممـغ بعضوفؿ أوفقووء بعوض,  أن: والعؾة♦

 وجعؾ افؽػور بعضفؿ مـ بعض.

 ؾوفؼرجلى افغـل ٓ جلؾزمف أن جلـػؼ ظذ ؿرجلبف افؽوؾر, وفق ـون مـ ظؿقدي كسبف. وظذ هذا:♦

َِ إٓ بالقَ ققلف: ) ٓ.)   

ؾؿـ ـون فوف رؿقوٌؼ ـووؾٌر ؾلظتؼوف, ؾونن وٓءه جلصور  القَٓ،: الشقرط هذا مـ ادملػ اشتثـك•

 فف, ؾؾق اؾتؼر ادعتُِؼ ؾن و  ى افـػؼي ظذ ظتقؼف افغـل ادسؾؿ.

 .فوـذا إذا ُوِجَد ؾؼٌر مسؾٌؿ, ومعتؼف افؽوؾر ؽـل, ؾنن ظؾقف كػؼت 

 وهل: وؿقع افتقارث بوفقٓء, وفق مع اختال  افدجلـ.وهذه ادسلفي مبـقي ظذ مسلفي أخرى 

َّٓ َأْن َيُؽقققَن َظْبققَدُه، َأْو اْلقققؿُ َٓ َيققِرُث »حوودجلٌ جوووبر مرؾقظووًو:  والققدلقؾ:♦ ْسؾُِؿ الـَّصقققرايِنَّ إِ

 .(2)«َأَمَتفُ 

ؾدل احلدجلٌ ظذ إرث ادسؾؿ فعتقؼف افـصوراين, وجلؼوس ظؾقف افعؽس, وهوق إرث افـصووراين 

 .(3)سؾؿفعتقؼف اد

                                 
 (.233فبؼرة, أجلي )ا (1)

رؿطـل: روي (, وؿول افدا8557واحلوـؿ ) (,4581(, وافدارؿطـل )6356أخرجف افـسوئل يف افؽزى ) (2)

 (.1715« )اإلرواء»مقؿقؾًو, وهق ادحػقظ, ووعػف إفبوين يف 

افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أكف ٓ تقارث بغ ادسؾؿ وافؽوؾر مطؾؼًو, وٓ بوفقٓء, وهق ؿقل أـ ر افعؾامء, وجلـبـل ظذ  (3)

 ذفؽ مسلفي اإلكػوق.
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َي إُْجَرةِ ققلف: )    (.وظذ إِب أن َيسسِضَع لقَلِدِه، وُيَمدِّ

 ٓ جلؾزم إم أن تتقػ إرووع وفدهو, شقاًء ـوكً يف حبول افزوج, أو ـوكً مطؾؼي. 

: أ و إن ـوكً يف حبوول افوزوج: ؾوهن ادعؼوقد ظؾقوف مـػعوي آشوتؿتوع, ؾوال جلؾزمفوو والعؾة♦

 إرووع وفده.

 .(1)(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) طؾؼي: ؾه و فقسً يف ذمتف, وفؼقفف:وإن ـوكً م

وحقـفو إن روووقً إم بنروووع وفودهو, ؾن وو تسوتحؼ إجورة ظوذ اإلروووع, وإن مل ُتوِرد 

 .(2)إرووظف ؾقجى ظذ إب أن جلستلجر فف مـ جُلرِوعف بوٕجرة

أن تطوفووى فؽووـ إن مل جيوود مروووعي, ؾنكووف جيووى ظووذ أّمووف أن تروووعف: خشوووقي تضووورره, وهلووو 

 بوٕجرة.

ف ققلف: )    (.رضاَظفإوٓ َيْؿـََع أمَّ

إذا أرادت أّمف أن تروعف ؾؾقس فهب أن جلؿـعفو مـ ذفؽ, وهلو أن تطوفى بووٕجرة, وهلوو أن 

 تتزع بذفؽ.

   (.وٓ ُيْؾِزُمفاققلف: )

 : دو شبؼ مـ أن ادعؼقد ظؾقف مـػعي آشتؿتوع.وذلؽٓ جلؾزم افزوجي إرووع وفدهو: 

َّٓ لضف: )ققل ِِ َتَؾِػف، و ا َضَؾُب ُأجرةِ ادِْْثؾِ قإِ    (.رورةٍ: كخق

إذا وجدت وورورة إلرووع افطػؾ ؾقؾزم إم أن تروعف, شقاء أـوكً يف حبول افوزوج, أو 

ظوذ -ٓ, وشبؼ بقون ذفؽ, وأن هلو أجرة اد ؾ إذا ـوكوً يف ؽور حبوفوف, وـوذا إذا ـوكوً يف حبوفوف 

 .-ادذهى

                                 
 (.6افطالق, أجلي ) (1)

ـوكً زوجي وتقفً إرووظف ؾن و فقس هلو أجرة, بؾ جلؽػقفو أن جلـػؼ افزوج ظؾقفو, وهق  افؼقل اف وين: أن ادرأة إن (2)

 .مذهى ا ؿفقر, واختوره: ابـ تقؿقي
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َّاكاً ولق ققلف: ) َْ  .(َأْرَضَعف  ُرها 

 إذا وجد مـ جلروعف جموكًو, ووجدت إم, ؾوٕم مؼدمي, وفق ضؾبً إجرة.

 أ و أـ ر صػؼي ظؾقف مـ ؽرهو. والعؾة:♦

َتفققلف: )    (.بائِـًا كاكْت، أو ََتْ

 جلعـل: شقاًء ـوكً يف حوفي ذمتف, أو مطؾؼي بوئـًو, ؾفل إحؼ بنرووع وفدهو.

ِل، ما مل َيْضَطرَّ إلقفاوإن تَ ققلف: ) َجْت آَخَر، فؾف َمـُْعفا مـ إرضاِع وَلِد إَوَّ    (.َزوَّ

 إذا تزوجً إم زوجًو آخر, ؾؾؾزوج ا دجلد أن جلؿـعفو مـ إرووع وفدهو مـ افزوج إول.

ُت حّؼف مـ آشتؿتوع هبو يف بعض إحقون.والعؾة: ♦  أن ؿقومفو بوإلرووع جُلَػقي

 ا حالتان:لؽـ يستثـك مـ هذ•

 إذا ـوكً اصسضً ظؾقف أن تروعف: ؾودسؾؿقن ظذ صوروضفؿ. -1

إذا اوطر إفقفو: أي: أن افصبل مل جيد مـ جلروعف ؽرهو, أو مل جلؼبؾ ؽر ثود و, ؾسووعف:  -2

 فدؾع وورر افصبل.
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 يف نفقة الرقيق لااااافص

 :قال ادملػ 

َػققف ْؽـَك، وأٓوظؾقققف َكػؼققُة رققِؼققف: ضعامققًا، وكِسقققًة، وُشقق] َػَؼققا ظققذ  ُيَؽؾِّ ُمِشققّؼًا كثققرًا، وإن اتَّ

خاَرَجِة: جققاَز، وُيرحُيققف وقققَت الؼائِؾققِة، والـقققِم، والصققالةِ، وُيْركُِبققف يف السققَػِر َظَؼَبققًة، وإن َضَؾققَب اْلقققؿُ 

َجفا، أو باَظفا َجف، أو باَظف، وإن َضَؾَبْتف َأَمٌة: َوضَِئفا، أو َزوَّ    .[كِؽاحًا زوَّ

ر ادمفػ يف هذا افػصؾ أحؽوم كػؼي افرؿقؼ, وهق افسبى إخر مـ أشبوب افـػؼوي, وهوق ذـ

 ادِؾؽ.

   (.وظؾقف َكػؼُة رققِؼف: ضعامًا، وكِسقًة، وُشْؽـَكققلف: )

 جيى ظذ افسوقد أن جلـػؼ ظذ رؿقؼف, وـذا أن جلؽسقه, وأن جلسّؽـف.

ـْ  َكَػقك» أكف ^ ؿوول: حدجلٌ ظبد ات بـ ظؿرو  :والدلقؾ♦ ق قبَِس َظؿَّ  إِْثقًم َأْن حَيْ
َِ بِاْلققَؿْر

 .(1)«َيْؿؾُِؽ ُققَتفُ 

وقد ذكر العؾمَ أن الـػؼة ظذ الرققؼ  ا حالتان: 

 أن جلطعؿف ممو جلطعؿ افسوقد, وجُلؾبِسف ممو جلؾبس: ؾفذا هق إـؿؾ. -أ

قَت َأْيقِديُؽْؿ، إِنَّ إِْخقَقاَكُؽْؿ َخقَقُلُؽْؿ، َجَعَؾُفقُؿ »مرؾقظوًو:  وجلشفد فف حدجلٌ أيب ذر  اهللُ ََتْ

َّا َيْؾَبُس... َّا َيْلُكُؾ، َوْلُقْؾبِْسُف ِم َت َيِدِه، َفْؾُقْطِعْؿُف ِم ـْ َكاَن َأُخقُه ََتْ  .(2)«َفَؿ

 أن جُلطِعؿف وجُلؾبِسف ممو جَلطعؿ وجَلؾبس م ُؾف: أي: م ؾف مـ إرؿوء, ؾقجى. -ب

َّٓ َمقا لِْؾَؿْؿُؾقِك َضَعاُمُف، َوكِْس » ؿقفف ^: والدلقؾ:♦ ـَ اْلَعَؿقِؾ إِ قُػ ِمق َٓ ُيَؽؾَّ ، َو ِِ َقُتُف بِاْلقَؿْعُرو

 .(3) «ُيطِقُؼ 

                                 
 (.996)أخرجف مسؾؿ  (1)

 (.1661(, ومسؾؿ )35أخرجف افبخوري ) (2)

(, وافشوؾعل 859): موفؽ يف ادقضل وأخرجف هبذا افؾػظ«, بِوْدَْعُروِ  »( دون ؿقفف:1662أخرجف مسؾؿ ) (3)
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َػف وأٓققلف: )    (.ُمِشّؼًا كثراً  ُيَؽؾِّ

رار وجلـبغل ظذ افسوقد أن ٓ جلشّؼ ظذ افرؿقؼ بعؿٍؾ, أو ؽره مشؼي ـ رة, جلستى ظؾقفوو اإلوو

 بف.

َٓ » ل افـبول ^ ظوـ ذفوؽ حقوٌ ؿوول:  والدلقؾ: ْػُتُؿققُهْؿ َو ُػققُهْؿ َمقا َيْغؾِقُبُفْؿ، َفقنِْن َكؾَّ  ُتَؽؾِّ

 .(1)«َفَلِظقـُقُهْؿ َظَؾْقفِ 

َّٓ َما ُيطِقُؼ » وؿقفف ^: ـَ اْلَعَؿِؾ إِ ُػ ِم َٓ ُيَؽؾَّ  .(2)«َو

َػَؼا ظذ ققلف: )    (.خاَرَجِة: جازَ اْلقؿُ وإن اتَّ

ؾ أشبقع صوق ًو معؾقمًو جلمدجلوف, ـوام فوق : هل أن جيعؾ افسوقُد ظذ رؿقؼف ـؾ جلقم, أو ـادَُخاَرجة

 ؿول: تلتقـل ـؾ جلقم بخؿسوغ رجلوًٓ.

ؾقؼقل: إذا اتػؼ افسوقد, وافرؿقؼ ظذ ادخورجوي, ؾقصوح وجيوقز, وجلودؾع افرؿقوؼ ـوؾ جلوقم موو 

 اتػؼو ظؾقف.

:أن افرؿقؼ جلؽقن يف بؼقي افققم بعدمو جلعطقف مو اتػؼو ظؾقف, أمره بقوده, ؾؾوف  وفائدة ادخارجة

 جلعؿؾ, أو جلسسجلح. أن

 جلتصور  ؾقف بام صوء.أن فف  ًٓ زائدًا ظذ ادتػؼ ظؾقف, ؾننؾنذا حصؾ افعبد مو

ـْ » وُذـوور أكووف: َبْرِ بققـ العقققام َأْلققُػ َمُْؾقققٍك ُيققَمدِّي إَِلْقققِف اْلقققَخَراَج، َفققاَل ُيققْدِخُؾ َبْقَتققُف ِمقق َكققاَن لِؾققزُّ

 واحٍد مـفؿ يف افققم درهؿ.ن مؼدار خراج ـؾ إؿقؾ:  (3)«َخَراِجِفْؿ صققئاً 

                                
 .(2172)اإلرواء  (, ومححف ابـ ادؾؼـ وإفبوين يف8/11« )افؽزى»(, ومـ ضرجلؼف افبقفؼل يف 215) 

 ( مـ حدجلٌ أيب ذر.1661(, ومسؾؿ )35أخرجف افبخوري ) (1)

 ( مـ حدجلٌ أيب هرجلرة.1662)أخرجف مسؾؿ  (2)

 .(1358 ومع )(, وابـ ظبد افز يف ا1/95أخرجف أبق كعقؿ يف احلؾقي ) (3)
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 :صقروط ثالثة ادخارجة يف يشسط لؽـ♦

 أن جلؽقن ذفؽ بنذن آثـغ: ؾنن رؽى افسوقد وأبك افرؿقؼ مل جُيز, وـذا افعؽس. -1

 أن ٓ جلؽقن ؾقف طؾؿ فؾرؿقؼ: بحقٌ جلضع ظؾقف أـ ر مـ ـسبف, ومو ٓ جلطقؼ. -2

ورَجوي موع إَموي ؽوِر ذات افصوـعي, وٓ موع أن جلؽقن افرؿقُؼ ؿودرًا ظذ افؽسوى: ؾوال خُم  -3

 افصغر: ٕكف ربام محؾفؿ ذفؽ ظذ احلرام.

   (.وُيرحُيف وقَت الؼائِؾِة، والـقِم، والصالةِ ققلف: )

 مـ حؼ افرؿقؼ: أن ٓ جلؽؾػف مـ افعؿؾ ؾقق مو جلطقؼ.

 ومـ ذفؽ: أن جلرحيف وؿً افؼوئؾي, وافـقم, وافصالة. 

وؿووت, وظودِم إراحتوف ؾقفوو إووورار بوف, وتؽؾقوٌػ فوف ؾوقق موو أن يف ظؿؾف هذه إوالعؾة: ♦

َّٓ َما ُيطِقُؼ » جلطقؼ, وؿد ؿول ^: ـَ اْلَعَؿِؾ إِ ُػ ِم َٓ ُيَؽؾَّ  .(1)«َو

   (.وُيْركُِبف يف السَػِر َظَؼَبةً ققلف: )

إن مل جلؽوـ معفوؿ - أي: جلرـبف يف افسػر مرة, وجلؿشول هق, ثؿ جلؿشول افرؿقؼ وجلرـوى افسووقد

 : وذفؽ ٕن هذا مـ افرؾؼ بودؿؾقك, وظدم تؽؾقػف مو ٓ جلطقؼ.-ي واحدةإٓ راحؾ

َجف، أو باَظفققلف: )    (.وإن َضَؾَب كِؽاحًا زوَّ

ممو جلدخؾ يف كػؼي افرؿقؼ: إظػوؾف, ؾنذا ضؾى افرؿقوؼ إظػوؾوف بوفـؽووح, ؾقجوى ظوذ شووقده أن 

 جلزوجف.

, وإموور (2)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) ؿقفووف تعوووػ: والققدلقؾ:♦

 ول افقجقب, وٓ جيى إٓ ظـد ضؾبف.جلؼتض

ؾنن امتـع افسوقد مـ إظػو  ممؾقـف, إموو فعجوزه, أو ُبخؾِوف موع ؿدرتوف ظوذ ذفوؽ, أجوز ظوذ 

 بقعف.

                                 
 ( مـ حدجلٌ أيب هرجلرة.1662)أخرجف مسؾؿ  (1)

 (.32افـقر, أجلي ) (2)



  

 
 الهفقااااااااااااااا تكتااااااااااااااا   

 
255 

ٍٍ ؾقف إووراٌر بف, : والعؾة♦  أن افضورر جلزال. والؼاظدة:أن إبؼوءه ظذ ذفؽ بدون تزوجل

َجفا، أققلف: )    (.و باَظفاوإن َضَؾَبْتف َأَمٌة: َوضَِئفا، أو َزوَّ

فو ؾفق خُمر, إموو أن جُلعّػفوو هوق بقض فوو, أو بولن جُلزوجفوو, ؾونن مل  ـذفؽ إذا ضؾبً َأَمُتُف أن جُلِعػَّ

 جلػعؾ هذا ؾنكف جلبقعفو.

موـ ـوكوً فوف جورجلوي ؾؾوؿ جلزوجفوو, ومل » أكوف ؿوول: وؿد روى ظؽرمي ظـ ابوـ ظبووس 

. وفوقٓ أن إظػوؾفوو واجوى دوو (1)«فسوقدجُلصبفو, أو ظبٌد ؾؾؿ جلزّوجف, ؾام مـعو ِمـ صولء ـون ظذ ا

 حلؼ افسوقَد اإلثُؿ بسك ذفؽ.

 

 

 

 

 

                                 
(: ومل أجده إٓ ظـد 6/44مل أؿػ ظذ هذا إثر مسـدًا, وـذا ؿول افشقخ ابـ جزجلـ: يف حتؼقؼف فؼح افزرـق ) (1)

 (. 8/254ابـ ؿدامي يف ادغـل )
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 يف نفقة البً ئم لااااافص

 :قال ادملػ 

ؾِقَب مقـ ] َؾفقا مقا َتْعِجقُز ظـقف، وٓ حَيْ وظؾقف َظْؾُػ هبائِؿف، وَشقْؼُقفا، ومقا ُيْصقؾُِحفا، وأن ٓ حُيَؿِّ

 .[ن ُأكِؾْت إظـ َكَػَؼتِفا ُأْجِزَ ظذ َبْقِعفا، أو إجارهِتا، أو َذْبِحفا رُّ َوَلَدها، فنن َظَجَز قلبـِفا ما َيُض 

 ذـر ادمفػ يف هذا افػصؾ كػؼي افبفوئؿ, ومو جلتعّؾؼ بذفؽ مـ أحؽوم.

هبقؿوي إكعووم, وجلوراد هبوو  وأن ادقراد هبقا ظـقد اإلضقالق:مجع هبقؿوي, تؼودم تعرجلػفوو,  البفائؿ:

 , واإلبؾ, وإذا ُأضؾؼً صؿؾً ـؾ هبقؿي.إجـوس اف الثي: افبؼر, وافغـؿ

 شؿقً افبفوئؿ بذفؽ: ٓبتفوم أمرهو: إذ هل ٓ تتؽؾؿ ؾتعرب ظام يف كػسفو.

   (.وظؾقف َظْؾُػ هبائِؿف، وَشْؼُقفا، وما ُيْصؾُِحفاققلف: )

 إذا مؾؽ اإلكسون هبقؿي ؾنكف جيى ظؾقف أن حيسـ افؼقوم ظؾقفو.

:وذلؽ بلمقر 

 .أن جلعؾػفو, وجلسؼقفو -1

 أن جُلِعد ادؽون افصوفح هلو, ؾػل وؿً احلر جيعؾفو يف افظؾ, ويف افزد جلؼقفو مـ افزد. -2

 والدلقؾ:♦

ةٍ، َشقَجـَْتَفا َحتَّقك َماَتقْت، َفقَدَخَؾْت »مرؾقظًو:  حدجلٌ ابـ ظؿر  -1 َبِت اْمقَرَأٌة يِف ِهقرَّ ُظقذِّ

َٓ ِهققَل َأْضَعَؿْتَفققا َوَشققَؼْتَفا، إِْذ  ـْ َخَشققاِش فِقَفققا الـَّققاَر،  َٓ ِهققَل َتَرَكْتَفققا َتْلُكققُؾ ِمقق ِهققَل َحَبَسققْتَفا، َو

َْرضِ  ْٕ  .(1)«ا

 وٕن هذه افبفوئؿ وبقشي دصؾحتف, ؾقؾزمف افؼقوم بام جلصؾحفو. -2

َؾفا ما َتْعِجُز ظـفققلف: )    (.وأن ٓ حُيَؿِّ

 أن ٓ حيّؿؾ هذه افبفقؿي مو تعجز ظـف. -3

                                 
 (.2242(, ومسؾؿ )2365أخرجف افبخوري ) (1)
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, وتؽؾقػفو مو ٓ جلطوق, ومـ ظودم اإلحسوون إفقفوو, وهوذه أن هذا مـ اإلصؼوق ظؾقفووالعؾة: 

 افبفوئؿ ذات روح وسمي, ؾقجى ظؾقف حػظفو, وظدم تعذجلبفو.

َؼ َطْفوُرُه بَِبْطـِوِف, َؾَؼووَل:  ُؼققا »وحلدجلٌ شفؾ بـ احلـظؾقي ؿول: َمرَّ َرُشقُل اتِ ^ بَِبِعٍر َؿْد حَلِ اتَّ

ةً عْ اْلقؿُ اهللَ يِف َهِذِه اْلَبَفائِِؿ  ًة، َوُكُؾقَها َصاحِلَ  .(1)«َجَؿِة، َفاْرَكُبقَها َصاحِلَ

َْكَصووِر َؾونَِذا وحدجلٌ ظبد ات بـ جعػر  ْٕ : أن رشقل ات ^ َدَخوَؾ َحوئِطوًو فَِرُجوٍؾ موـ ا

ًْ َظْقـَوُه, َؾَلَتوُه افـَّبِلُّ ^ َؾَؿَسَح ِذْؾَراُه ؾَ  َـّ َوَذَرَؾ , َؾَؼوَل: مَجٌَؾ, َؾَؾامَّ َرَأى افـَّبِلَّ ^ َح ًَ ـْ َربُّ »َسَؽ َمق

ـْ َهَذا اْلقَجَؿُؾ؟ َ
ِ َْكَصوِر َؾَؼوَل: يِل جَلو َرُشقَل اتِ, َؾَؼووَل: «َهَذا اْلقَجَؿِؾ، د ْٕ ـَ ا َأَفقاَل َتتَِّؼقل », َؾَجوَء َؾًتك ِم

ُف َصَؽا إيَِلَّ أَ  اَها؟ َفنِكَّ َؽَؽ اهللُ إِيَّ  .(3()2)«كََّؽ ُهِقُعُف، َوُتْدئُِبفُ اهللَ يِف َهِذِه اْلَبِفقَؿِة الَّتِل َمؾَّ

 (.  رُّ َوَلَدهاقوٓ حَيْؾَِب مـ لبـِفا ما َيُض ققلف: )

 إذا ـوكً افبفقؿي ُتروع, ؾنكف ٓ حيؾى مـ فبـفو مو ؿد حيتوجف وفدهو.

َٓ ضقرارَ »هذا ؾقف إوورار هبو, وبقفدهو, ويف احلدجلٌ:  أن: والعؾة♦  .(4)«َٓ ضقرَر، َو

 ؼدم ظذ ؽره: ٕن هذا افؾبـ خمؾقق فف.ووفد افبفقؿي م

                                 
, (545(, وابـ حبون )2574وابـ أيب ظومؿ يف أحود واد وين ), (2548أبق داود )(, و17625أمحد )أخرجف  (1)

 .(2296)ومححف إفبوين يف محقح أيب داود 

(, 437(, وابـ أيب ظومؿ يف أحود واد وين )345(, وابـ موجف )2549(, وأبق داود )1745أخرجف امحد ) (2)

 ( خمتكا.2429و 342احلدجلٌ أمؾف يف محقح مسؾؿ )و (,6787وأبق جلعذ )

وجيقز آكتػوع هبو يف ؽر مو خؾؼً فف: ـبؼٍر حلؿٍؾ, ورـقب, وإبؾ ومُحُر حلرث, «: افروض»ؾوئدة: ؿول يف  (3)

 وكحقه, وحيرم فعـفو, ووورب وجف, ووشؿ ؾقف.

مـ حدجلٌ ظبودة بـ افصومً,  هدا( مـ حدجلٌ ابـ ظبوس, وفف صق2341(, وابـ موجف )2865أخرجف أمحد ) (4)

هرجلرة, وجوبر بـ ظبد ات, وظوئشي بـً أيب بؽر افصدجلؼ, وثعؾبي بـ أيب موفؽ  , وأيبيشعقد اخلدر وأيب

 (.896, ومححف إفبوين يف اإلرواء )فبوبي  , وأيبلافؼرط
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   (.ن ُأكِؾْت إفنن َظَجَز ظـ َكَػَؼتِفا ُأْجِزَ ظذ َبْقِعفا، أو إجارهِتا، أو َذْبِحفا ققلف: )

إذا امتـع مـ اإلكػوق ظؾقفو: إمو ظجزًا, أو مع افؼدرة, ؾنكف جيز ظذ إخراجفوو موـ مؾؽوف, إموو 

 أو بنجور و.بلـٍؾ إن ـوكً ممو جلمـؾ, أو ببقعفو, 

 يف إبؼوئفو ـذفؽ ووررًا, وطؾاًم, وافضورر جلزال. أنؾة: والع♦
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 :قال ادملػ 

ْػِظ صغٍر، وَمعتق] فاهُتا الُؼْرَبك فالُؼْرَبك، ثقؿ أٌب، ثقؿ هٍ َهُِب حِلِ ، ثؿ ُأمَّ ـقٍن، وإََحؼُّ هبا أم  َْ ، و

فاُتف كذلؽ، ثؿ َجد   فَ  ، ثؿُأمَّ ، ثقؿ  ، ثؿ ُأخٌت اُتف كذلؽُأمَّ ـِ ، ثؿ ٍٕب، ثقؿ خالقٌة ٕبققي ، ثؿ ٕمو ـِ ٕبقي

ُت أبققف، ثقؿ بـقاُت إخقتِقف  ف، ثقؿ خقآُت أبققف، ثقؿ َظقمَّ ٌت كذلؽ، ثؿ خآُت أمِّ ٕمو ثؿ ٍٕب، ثؿ َظمَّ

ِت أبقف، ثؿ لبقاقِ  ل الَعَصقَبِة إققرِب وأخقاتِف، ثؿ بـاُت أظمِمف وظمتِف، ثؿ بـاُت أظمِم أبقف، وبـاُت َظمَّ

فإقرِب، فنن كان ُأكثك فِؿـ َُمَاِرِمفا، ثؿ لَِذِوي أرحاِمف، ثؿ لؾحاكٍِؿ، وإن اْمَتـََع َمـ لقف اْلققَحضاَكُة، 

، وٓ لػاِشقٍؼ، وٓ لؽقافٍِر ظقذ مسقؾؿ،  أو كان  َر أهٍؾ اْكَتَؼَؾْت إػ َمـ َبْعَده. وٓ َحضاَكَة دَِـ فقف ِرق 

َُزوَّ 
قف. وإن َأراَد َأَحقُد َأَبَقْيقِف وٓ دِ َجٍة بَلْجـَبِلو مـ َُمضقٍن مـ حَغ َظَؼقَد، فقنْن زاَل ادقاكُِع َرَجقَع إػ َحؼِّ

َشَػرًا ضقياًل إػ َبَؾٍد بعقٍد لَقْسُؽـَف، وهق وضريُؼف آمـاِن: فَحضاكُتف ٕبققف، وإن َبُعقَد السقَػُر حلاجقٍة، أو 

ْؽـَك: فَُّمِّ   .[فِ َقُرَب  ا، أو لؾسُّ

 فغي مـ احلضـ, وهق ا ـى: ٕن ادريب جلضؿ افطػؾ إػ جـبف. احلضاكة:

 حتؿؾ ممكي افصغر, وتربقتف. وادراد هبا يف الؾغة:

 حػظ افطػؾ ؽوفبًو ظام جلضوره, وافؼقوم بؿصوحلف. رع:قويف الش

:احلضاكة تؽقن لثالثة 

 ؾفق بحوجي دـ جلتقػ أمره, وجلؼقم بؿصوحلف. الطػؾ الصغر: -1

 وهق ـذفؽ بحوجي دـ جلتقػ أمره, وجلؼقم بؿصوحلف. ادجـقن: -2

 وهق خُمَْتؾي افعؼؾ, ؾفق وتوج دـ جلؼقم بؿصوحلف. ادعتقه: -3

:والػرق بغ ادجـقن، وادعتقه 

 أن ا ـقن ؾؼٌد فؾعؼؾ جلصحبف اوطراب, وهقجون أحقوكًو.

 ؾفق كؼص فؾعؼؾ جلصحبف مخقل, وشؽقن. أما الَعَتف:
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ي مـ ووشـ افشورجلعي اإلشالمقي: إذ أن همٓء إضػول, وكحقهؿ بحوجي دـ جلؼوقم * احلضوك

 بلمقرهؿ, وجلصؾح صمو ؿ, وجلعتـل هبؿ: ؾؾذا ُصوِرظً احلضوكي.

:احلضاكة تشؿؾ إمقر احلسققة، وادعـقية 

 .وـوفتـظقػ, واإلضعوم, وكحق  احلّسققة:

 فؽ.ـوفتعؾقؿ, وافتـش ي افصوحلي, وكحق ذ وادعـقية:

 إصؾ يف احلضاكة: السـة، واإلمجاع:♦

, (1)ؾلحودجلوٌ ـ ورة مـفوو: حودجلٌ حضووكي جعػور بوـ أيب ضوفوى فبـوً محوزة أما السـة: -1

 وؽره.

 مـعؼد ظذ وجقهبو يف ا ؿؾي. واإلمجاع: -2

ْػِظ صغٍر، وَمعتقققلف: ) ـقنٍ هٍ َهُِب حِلِ َْ    (.، و

 .احلضوكي واجبي فؾصغر, وادعتقه, وادجـقن

أ ووؿ  ؾؽووقن بسـفووو, وجلضوووقعقن, ؾقجبووً حضوووكتفؿ: حػظووًو هلووؿ مووـ اهلؾؽووي, والعؾققة: ♦

 وافضوقوع, ومو ٓ جلتؿ افقاجى إٓ بف ؾفق واجى.

 أن احلضوكي  ى فؾشخص ظـد افتـوزع, و ى ظؾقف.واظؾؿ •

م, ـام شوقليت.  ؾؾق حصؾ تـوزع, وتشوح ؾقؿـ جلتقػ احلضوكي, ؾتجى فؾؿؼدَّ

م. وـذا: فق حصؾ ت  ـوزع, وختذ ـؾ واحد ظـ احلضوكي, ؾن و  ى ظذ ادؼدَّ

 وٓ جيقز أن جُيِؿَع أوفقوء افصبل, أو ادجـقن ظذ ترك احلضوكي.

                                 
, َؾَتـَوَوهَلَو بعد مؾح احلدجلبقي, َتبَِعْتُف اْبـَ^  دو خرج افـَّبِلُّ (:2699أخرجف افبخوري ) (1) , جَلو َظؿي ُي مَحَْزَة, ُتـَوِدي: جَلو َظؿي

, َوَزجْلٌد, ِؽ, ؾَحَؿَؾْتَفو, َؾوْخَتَصَؿ ؾِقَفو َظِعي : َأَكو  َظِعي َؾَلَخَذ بَِقِدَهو, َوَؿوَل فَِػوضَِؿَي: ُدوَكِؽ اْبـََي َظؿي َوَجْعَػٌر, َؿوَل َظِعي

ل, وَ  ًُ َظؿي و, َوِهَل بِـْ و افـَّبِلُّ َأَخْذُ َ تِل, َوَؿوَل َزجْلٌد: اْبـَُي َأِخل. َؾَؼَه هِبَ ل, َوَخوَفُتَفو حَتْ ^  َؿوَل َجْعَػٌر: اْبـَُي َظؿي

ُٕمي »خِلَوَفتَِفو, َوَؿوَل:   .«اخلَوَفُي بَِؿـِْزَفِي ا
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 وإذا تؼرر هذا ؾالبد مـ معرؾي مراتبفؿ يف احلضوكي, وؿد أصور إفقفو ادمفػ 

   (.وإََحؼُّ هبا أم  بؼقلف: )

 د افتـوزع هق ـام جلليت.أي: أن افستقى دستحؼل احلضوكي ظـ

 ؾفل ادؼدمي ظذ ؽرهو بوتػوق افعؾامء. إم:

, أن امورأة ؿوفوً: جلوو رشوقل ات, إِنَّ بوـ افعووص  وحدجلٌ ظبد ات بـ ظؿور والدلقؾ:♦

ووَن َبْطـِول َفوُف ِوَظووًء, َوَثوْدجلِل َفوُف ِشوَؼوًء, َوِحْجوِري َفوُف ِحوَقاًء, َوإِنَّ َأَبووُه َضؾَّ  ـَ َؼـِول, َوَأَراَد َأْن اْبـِل َهَذا 

 .(1)«َأْكِت َأَحؼُّ بِِف، َما مَلْ َتـْؽِِحل»جَلـَْتِزَظُف ِمـيل, َؾَؼوَل هَلَو َرُشقُل اتِ ^: 

 وٕ و أؿرب إفقف, وأصد صػؼي ظؾقف.

فاهُتا الُؼْرَبك فالُؼْرَبكققلف: )    (.ثؿ ُأمَّ

إم, ؾوولم إم أوػ مووـ أم  بعوود إم جلؼووّدم أمفو ووو, إؿوورب ؾوووٕؿرب: ٕ ووـ يف معـووك -2

 إب, وأؿورب إم مؼدمقن ظذ أؿورب إب.

فاُتف كذلؽققلف: )    (.ثؿ أٌب، ثؿ ُأمَّ

 بعد أمفوت إم كؼدم إب, ثؿ أمفوت إب إؿرب ؾوٕؿرب.

َفاُتف كذلؽ ، ثؿثؿ َجد  ققلف: )    (.ُأمَّ

 ربك ؾوفؼربك.بعد ذفؽ كؼدم ا د: ٕكف يف معـك إب, ثؿ أمفوت ا د افؼ

، ثؿ ٍٕب  ثؿ ُأخٌت ققلف: ) ، ثؿ ٕمو ـِ  (. ٕبقي

 بعد ذفؽ تؼدم إخقات, ؾتؼدم إخً ٕبقجلـ: فؼقة ؿرابتفو.

 ثؿ إخً ٕم: ٕ و مدفقي بوٕمقمي, وإم مؼدمي ظذ إب يف احلضوكي. 

 ثؿ إخً ٕب: ٕ و تديل بوٕب.

                                 
 (.2187(, وحسـف إفبوين يف اإلرواء )2835(, واحلوـؿ )2276(, وأبق داود )6757أخرجف أمحد ) (1)
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، ثؿ ققلف: ) ، ثؿ ٕمو ـِ  (.ٍٕب ثؿ خالٌة ٕبقي

بعد إخقات: ُتؼدم اخلوٓت: ٕن اخلوفي بؿـزفي إم, ؾتؼودم اخلوفوي ٕبوقجلـ, ثوؿ اخلوفوي ٕم, 

 ثؿ اخلوفي ٕب.

ٌت كذلؽققلف: )  (.  ثؿ َظمَّ

بعد اخلوٓت: تؼدم افعامت: ٕ ـ جُلودفغ بووٕب, ؾُتؼوّدم افعؿوي ٕبوقجلـ, ثوؿ افعؿوي ٕم, ثوؿ 

 افعؿي ٕب.

فققلف: )    .(ثؿ خآُت أمِّ

بعد افعامت تؼودم اخلووٓت: ٕ وـ جلودفغ بووٕم, وجفوي إمقموي مؼدموي ظوذ جفوي إبوقة, 

 وتؼدم مـ أخقات إم أختفو ٕبقجلـ, ثؿ ٕم, ثؿ ٕب.

   (.ثؿ خآُت أبقفققلف: )

 بعد خوٓت إم تليت خوٓت إب, وتؼدم خوفي إب ٕبقجلـ, ثؿ ٕم, ثؿ ٕب.

ُت أبقفققلف: )    (.ثؿ َظمَّ

 بعد خوٓت إب ظاّمتف: ٕ ـ جلدفغ بوٕب, وتؼدم ظامت إب ٕبقجلـ, ثؿ ٕم, ثؿ ٕب. 

وإكام مل جلوذـر ظوامت إم: ٕ وـ جلودفغ بوليب إم, وهوق موـ ذوي إرحووم, بخوال  ظوامت 

 إب: ؾن ـ جلدفغ بوٕب, وهق مـ أؿرب افعصبوت.

 (.  ف وظمتِف، ثؿ بـاُت أظمِم أبقفثؿ بـاُت إخقتِف وأخقاتِف، ثؿ بـاُت أظممِ ققلف: )

بعد ذفؽ كؼدم بـوت إخ افشؼقؼ, ثوؿ ٕم, ثوؿ بـوً أخ ٕب, ثوؿ بـووت أختوف افشوؼقؼي, ثوؿ 

بـوت إخً ٕم, ثؿ ٕب, ثؿ بـً افعؿ افشؼقؼ, ثؿ بـً افعؿ ٕم, ثؿ بـً افعوؿ ٕب, ثوؿ بـوً 

 افعؿي افشؼقؼي, ثؿ بـً افعؿ ٕم, ثؿ ٕب.

   (.ِت أبقفوبـاُت َظمَّ ققلف: )

بعد ذفؽ: تتـؼؾ احلضوكي إػ بـوً ظوؿ إب, ؾتؼودم بـوً ظوؿ إب افشوؼقؼ, ثوؿ بـوً ظوؿ 

 إب ٕم, ثؿ ٕب.
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 ثؿ بـوت ظؿي إب افشؼقؼي, ثؿ ٕم, ثؿ ٕب.

 (.  ثؿ لباقِل الَعَصَبِة إقرِب فإقرِب ققلف: )

ب إػ ادحضوقن ؾووٕؿرب, بعد ذفؽ: تتـؼؾ احلضوكي إػ افذـقر افعصبي, وكؼدم مـفؿ إؿور

ؾـبدأ بوإلخقة, ثؿ بـقفؿ, ثوؿ إظوامِم, ثوؿ بـوقفؿ, ثوؿ أظوامِم إب, ثوؿ بـوقفؿ, ثوؿ أظوامم ا ود, ثوؿ 

 بـقفؿ, وهؽذا.

 هذا مو ؿرره ادمفػ, وهق مبـل ظذ تؼدجلؿ جفي إمقمي ظذ جفي إبقة.

:حوٓت:  أكف إذا تشوح افـوس يف احلضوكي: ؾوفتؼدجلؿ فف والؼاظدة يف هذا 

 أن تستقي جفتفؿ ودرجتفؿ, وشتؾػ ا ـس, ؾتؼدم إك ك.إوػ: 

: أخ وأخً, أو ظؿ وظؿي, أو ابـ ظؿ وبـً ظؿ, أو خول وخوفي, ؾو في واحودة وهول مثالف

 إخقة, أو افعؿقمي, وكحق ذفؽ وافدرجي واحدة, ؾتؼدم إك ك: ٕ و أؿدر ظذ احلضوكي.

فتفؿ, وجـسفؿ: ـلخقجلـ, أو أختغ, أو ظؿغ, أو خووفغ, أو أن تتحد درجتفؿ, وج :ةالثاكق

 ظؿتغ, وكحقهؿ: ؾـصور إػ افؼرظي, إٓ إن ـون أحد و أمؾح مـ أخر ؾقؼدم.

 أن تتػؼ ا في, وختتؾػ افدرجي, ؾـؼدم إؿرب. :ةالثالث

 ابـ ظؿ, وابـ ابـ ظؿ, ؾـؼدم إؿرب. مثالف:

 .-مي, وجفي إبقةجفي إمق-أن ختتؾػ ا في  الرابعة:

 جلؼدم جفي إم, وظذ هذا ؾبعد إم تؼدم أؿورب إم, ـام تؼدم بقوكف. فادذهب:

 .(1)«أكِت َأَحؼُّ بف، ما مل َتـؽِحل» ؿقفف ^: والدلقؾ:♦

   (.فنن كان ُأكثك فِؿـ َُمَاِرِمفاققلف: )

 احلووـ جلشسط ؾقف: أن جلؽقن مـ وورم إك ك إذا ـون ادحضقن أك ك.

                                 
 (.2187(, وحسـف إفبوين يف اإلرواء )2835(, واحلوـؿ )2276(, وأبق داود )6757أخرجف أمحد ) (1)
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ًٌ حتتوج حلضوكي, وظـدكو ابـ خوول, وابوـ ظوؿ وهوق وورٌم هلوو  ظذ هذا:و• ؾؾق وجد ظـدكو بـ

 برووع, ؾودؼدم ابـ ظؿ: ٕكف وْرم, وهؽذا.

   (.ثؿ لَِذِوي أرحاِمفققلف: )

أي: بعد مـ تؼدم ذـرهؿ كؼدم يف احلضوكي ذوي إرحوم, ؾفؿ جلؽقكوقن بعود افعصوبوت, إٓ 

 ذوي موـ ظوداهؿ ومو احلضوكي, مراتى يف ذـر و ؾسبؼ -إرحوم يذو مـ و و-افعؿي, واخلوفي 

 .افعصبوت ظـ جلمخرون إرحوم

   (.ثؿ لؾحاكِؿٍ ققلف: )

إذا مل جلقجد أحد مـ هومٓء, ؾونن افوذي جلتوقػ احلضووكي هوق احلووـؿ, وجلـوقب ظـوف افؼوووول: 

 ي, وافشػؼي.فعؿقم وٓجلتف, وهق بدوره جلسؾؿف إػ مـ حيضـف مـ ادسؾؿغ ممـ ظـده إهؾق

   (.وإن اْمَتـََع َمـ لف اْلقَحضاَكُة، أو كان  َر أهٍؾ اْكَتَؼَؾْت إػ َمـ َبْعَدهققلف: )

 احلضوكي بوفستقى افسوبؼ كحتوج إفقفو يف حوٓت: 

 إذا امتـع ادؼدم مـ حضوكي افطػؾ ؾتـتؼؾ دـ بعده. إوػ:

 ادقاكع ؾتـتؼؾ دـ بعده. إذا ـون ادتؼدم ؽر أهؾ فؾحضوكي: دوكع مـ الثاكقة:

  (.وٓ َحضاَكَة دَِـ فقف ِرق  ققلف: )

 روط:قيشسط يف احلاضـ ظّدة ص

 ؾؾق ـون, أو ـوكً رؿقؼي, ؾنن حضوكتف تسؼط, وتـتؼؾ دـ بعده. احلرية:  .1

 : أن احلضوكي وٓجلٌي, وفقس هق مـ أهؾ افقٓجلي.والعؾة♦

 (.وٓ لػاِشٍؼ ققلف: )

ضووكي فػوشوؼ: ٕكوف ٓ جلقثوؼ بوف يف أداء افقاجوى, وٕكوف ؿود جلـشول ؾوال ح أن يؽقن ظقدًٓ:. 2

 ادحضقن متوبعًو فف ظذ ؾسؼف.
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   (.وٓ لؽافٍِر ظذ مسؾؿققلف: )

 ؾؾق ـون ـوؾرًا ؾال حضوكي فف ظذ مسؾؿ. أن يؽقن مسؾًم:. 3

 والدلقؾ: ♦

ؾؾام ـون احلووـ فف شؾطي ظوذ  (1)(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) ؿقفف تعوػ: .1

 مل جلؿّؽـ افؽوؾر مـ ذفؽ ظذ ادسؾؿ. ادحضقن

داكِف...» ؿقفف ^: .2 َقِّ ُُ  يقَلُد ظذ الَػطَرةِ، فلبقاه 
, ؾوحلووـ افؽووؾر فوف أثور يف (2)«كؾ مقلقدٍ

دجلـ ادحضقن, ؾؼد جلمثر ظؾقف, وجلػتـف ظـ دجلـف, واحلضوكي مشوروظي حلػظ افقفد, ؾوال تشوورع ظوذ 

 وجف جلؽقن بف هالـف, ووورر دجلـف.

َجٍة بَلْجـَبِلو مـ َُمضقٍن مـ حَغ َظَؼَد ) ققلف: َُزوَّ
   (.وٓ دِ

 وافوود ؽوور: أي-إذا ـوكووً احلووووـي هوول إم ؾقشووسط ؾقفووو أن ٓ تؽووقن متزوجووي بوولجـبل 

 .احلضوكي يف حؼفو شؼط تزوجً ؾنذا -ادحضقن

 .(3)«أكِت َأَحؼُّ بف، ما مل َتـؽِحل» احلدجلٌ ادتؼدم وؾقف: والدلقؾ:♦

ففنققلف: )    (.ْن زاَل اداكُِع َرَجَع إػ َحؼِّ

ـام فق ظتوؼ افرؿقوؼ, أو أشوؾؿ افؽووؾر, أو ضؾؼوً إم ادزوجوي, وفوق -إذا زال موكع احلضوكي 

 : ؾنن احلضوكي تعقد هلؿ.-رجعقوً 

 وجقد شبى احلضوكي, واكتػوء موكعفو. والعؾة:♦

                                 
 (. 141افـسوء, أجلي ) (1)

 .يب هرجلرةأ( مـ حدجلٌ 2658(, ومسؾؿ )1358أخرجف افبخوري ) (2)

 (.2187رواء )(, وحسـف إفبوين يف اإل2835(, واحلوـؿ )2276(, وأبق داود )6757أخرجف أمحد ) (3)
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بعقٍد لَقْسُؽـَف، وهقق وضريُؼقف آمـقاِن: فَحضقاكُتف  وإن َأراَد َأَحُد َأَبَقْيِف َشَػرًا ضقياًل إػ َبَؾدٍ ققلف: )

 (.  ٕبقف

   فؾف ثالث حآت:إذا أراد أحد إبقجلـ أن جلسوؾر, 

ٓ - : أن جلؽقن افسػر بعقدًا, وووبط افبعقد: مو جلؽقن مسوؾي ؿصوور, وافسوػر فؾسوؽـكإوػ

 .غمـ: ؾوحلضوكي فهب, بشورط أن جلؽقن افبؾد, وضرجلؼف آ-فـزهي م اًل, وشوقعقد

: أن إب هق افذي جلؼقم بتلدجلبوف وتعؾقؿوف, ؾونذا مل جلؽوـ إب يف افبؾود وووع افقفود, والعؾة♦

 هذا يف إمؾ.

فِ ققلف: ) ْؽـَك: فَُّمِّ    (.وإن َبُعَد السَػُر حلاجٍة، أو َقُرَب  ا، أو لؾسُّ

ًو, وحلوجوي , أو جلؽقن افسػر ؿرجلبو-أي: فغر افسؽـك- أن جلؽقن افسػر بعقدًا, وحلوجي :ةالثاكق

 ـذفؽ: ؾودوتـ ؿرر أن احلضوكي تؽقن يف هذه احلوفي فهم. 

 فؽـ ادشفقر مـ ادذهى: أن ادؼقؿ مـ إبقجلـ أوػ بوحلضوكي: ٕن يف افسػر إوورارًا بف.

 : أن جلؽقن افسػر ؿرجلبًو فؾسؽـك, ؾوحلضوكي فهم: ٕ و أتؿ صػؼي.ةالثالث
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 لااااافص

 :  قال ادملػ

َ َبَؾَغ الُغالُم َشبَع ِشـَغ ظاقالً  وإذا] بَغ َأَبَقْيِف فؽاَن مع َمـ اختقاَر ِمقـفم، وٓ ُيَؼقرُّ بققِد َمقـ  : ُخرِّ

 ، ََ َكُر بعقَد ُرْصقِده حققث صقا قا بعقَد السقْبِع، ويؽققُن القذَّ ٓ َيصققُكف، وُيْصقؾُِحف، وأبقق إُكثقك أحقؼُّ هِبَ

َؿفا  .[َزْوُجفا وإُْكَثك ظـَد أبقفا َحتَّك َيَتَسؾَّ

 هذا افػصؾ هق يف ختقر افغالم بعد شبع شـغ بغ أبقجلف, وبقون أن ا ورجلي تؽقن ظـد إب.

َ وإذا َبَؾَغ الُغالُم َشبَع ِشـَغ ظاقالً ققلف: )  (.  بَغ َأَبَقْيِف فؽاَن مع َمـ اختاَر ِمـفم : ُخرِّ

ؾنكف شر بغ أبقجلف, ؾؿوـ  -قهوهق ظوؿٌؾ ؽُر معت- إذا بؾغ افطػؾ افذـر ادحضقن شبع شـغ

 اختوره مـفام ؾفق أوػ بف.

ؿول: جووءت امورأة إػ افـبول ^ ؾؼوفوً: جلوو رشوقل ات,  حدجلٌ أيب هرجلرة  والدلقؾ:♦

 إن زوجل جلرجلد أن جلذهى بوبـل, وؿد شؼوين مـ ب ر أيب ظـبي, وؿد كػعـل, ؾؼول فوف رشوقل ات ^:

« ُِّ َؽ، فخذ بقِد أ  .(1), ؾلخذ بقد أمف ؾوكطؾؼً بف«م ِصئَت هذا أبقَك، وهذِه أمُّ

 .جلـؽر ؾؾؿ, افتخقر -هرجلرة وأيب وظع, ـعؿر,-وٕكف روي ظـ مجع مـ افصحوبي 

وإكام حدد آختقور بوفسبع: ٕ و مظـي افػفؿ, واإلدراك: وفذا أمر بوفصالة فسبع, وهوق ؿبوؾ 

غ افسوبع اشوتغـك ظوـ ذفوؽ, ؾتسوووى افسبع حيتوج خلدمي, ومحٍؾ, وتغذجلي, ؾؽون ظـد ُأّمف, ؾؾوام بؾو

.  وافداه, ؾُخري

 (.  وٓ ُيَؼرُّ بقِد َمـ ٓ َيصقُكف، وُيْصؾُِحفققلف: )

إذا اختور افغالم أحد إبقجلـ, وهوق ٓ جلصوقكف, وٓ حيػظوف ظوـ افشوور, وكحوق ذفوؽ ؾنكوف ٓ 

 جلسّؾؿ فف, وٓ جُلؼرُّ افقفد ظذ هذا آختقور: فػقات ادؼصقد مـ احلضوكي.

                                 
 (. 3496(, وافـسوئل )2277(, وأبق داود )9771أخرجف أمحد ) (1)

 َخرَّ ؽالمًو بغ أبقف وُأمف.^  ( خمتكًا بؾػظ: أن افـبل2351(, وابـ موجف )1457وؿد أخرجف افسمذي )

 (.2192ومححف: افسمذي واحلوـؿ, وابـ حبون, وابـ افؼطون, وإفبوين يف اإلرواء )
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أن ؿوووقو خّر ؽالمًو بغ أبقجلف ؾوختور أبوه, ؾؼوفً إم فؾؼوووول: شوؾف »ذـر ابـ تقؿقي:  وؿد

دوذا اختور أبوه؟ ؾؼول افغالم: أمل تضوربـل فؾذهوب إػ افؽتَّوب, وأيب جلســل أفعى مع افصوبقون, 

 «.ؾـزظف افؼووول, وؿضوك بف ٕمف

ا بعَد السْبعِ ققلف: )    (.وأبق إُكثك أحؼُّ هِبَ

إذا ـوكً ادحضقكي أك ك ؾن و ٓ ختر, بؾ تؽقن ظـد أمفو حتك تبؾوغ شوبع شوـغ, ؾونذا أنوً 

 شبعًو ؾن و تؽقن ظـد أبقفو بال ختقر.

ا ورجلووي وتوجووي إػ احلػووظ وافصوووقوكي, وإم كػسووفو وتوجووي فؾحػووظ, ؾؽوكووً  أنوالعؾققة: ♦

 ا ورجلي ظـد أبقفو.

  ختطى مـ أبقفو ٓ مـ أمفو, ؾؽوكً ظـده.وٕن ا ورجلي ُتؼورب افتزوجلٍ, وإكام

فؽـ هذا مؼقد بام إذا ـون إب ؿودرًا ظذ حػظفو, ؾنن ـون ظووجزًا ظوـ حػظفوو, أو مشوغقًٓ 

 ظـفو, أو ـون ؾوشؼًو, أو تزوج ووّرة, وترـفو ظـدهو, وهل ٓ تؼقم بؿصؾحتفو, ؾتعقد فهم.

ََ ققلف: ) َكُر بعَد ُرْصِده حقث صا  (.  ويؽقُن الذَّ

إذا أمبح افذـُر رصوقدًا بوفغًو, ظوؿاًل ؽوَر شوػقٍف ؾقؽوقن حقوٌ صووء, وٓ وٓجلوي ٕحود ظؾقوف, 

 فؽـ جلستحى أن ٓ جلـػرد ظـ أحد أبقجلف: ٕكف أؿرب فّز و.

َؿفا َزْوُجفاققلف: )    (.وإُْكَثك ظـَد أبقفا َحتَّك َيَتَسؾَّ

 إك ك ظـد رصدهو تظؾ ظـد أبقفو حتك تتزوج.

 

 

[] 
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 :  قال ادملػ

ْرِط الَؼْصقِد، وِصقْبُف َظْؿقٍد، وَخَطقٌل. فالَعْؿقُد: أن َيْؼِصقَد َمقـ قوهل: َظْؿٌد َفَْتصُّ اْلَؼَقُد بقف، بَشق]

َرَحقف بقم لقف َمقْقٌر يف ِـّ مقُتف بقف، مثقَؾ: أن ََيْ  الَبقَدِن، أو َيْعَؿُؾف آَدِمّقًا َمعصقمًا، فَقْؼُتُؾف بم َيْغؾُِب ظذ الظ

ٍَ ُيغِرُققف، قيض ِرَبف بَحَجٍر كبٍر، وكحِقه، أو ُيْؾِؼَل ظؾقف حائطقًا، أو ُيْؾِؼَققف مقـ صقاِهٍؼ، أو يف كقاٍر، أو مقا

راَب فقؿققَت مقـ ذلقؽ يف قوَيْؿـََعقف الطعقاَم، أو الشق وٓ ُيْؿؽِـُف التَخؾُُّص مـفم، أو َفْـَؼف، أو حَيْبَِسقف،

ةٍ َيؿقُت فقفا  ا ، أو َصِفَدْت ظؾققف َبقِّـَقٌة بقم ُيقِجقُب َقْتَؾقف، ثقؿ َرَجُعققا، رٍ ْح لبًا، أو َيْؼُتَؾف بِس ُمدَّ ، أو ُِشؿو

َرْحقف هبقا: كَؿقـ  وقالقا: َظَؿْدكا َقْتَؾف، وكحَق ذلؽ. وِصْبُف الَعْؿِد: أن َيْؼِصَد ِجـايًة ٓ َتْؼُتُؾ  البًا، ومل ََيْ

ظصًا صغرةٍ أو َلؽزه، وكحِقه. واخَلطُل: أن َيػعقَؾ مقا لقف فِعُؾقف، ِمثقَؾ: َرَبف يف  ِر َمْؼَتٍؾ بَسقٍط، أو قَض 

، وادجـقنِ   .[أن َيْرِمَل صقدًا، أو َ َرضًا، أو صخصًا فُقصقَب آَدِمّقًا مل َيْؼِصْده، وَظْؿُد الصبلِّ

 رع ادصـػ بوفؽالم ظذ أبقاب ا ـوجلوت, وجلدخؾ حتتف ا ـوجلوت, واحلدود.وص

 افتعدي ظذ بدن, أو مول, أو ظرض. لغة: وهل جـوجلي, : مجع اْلـايات

ؾلمو ا ـوجلي ظذ افبدن ؾتذـر أحؽومفو هـو, وأمو ا ـوجلي ظذ ادول, وافعرض, ؾتوذـر يف ـتووب 

 احلدود.

 .(1)افتعدي ظذ افبدن بام جلقجى ؿصومًو, أو موًٓ  رظًا:قص

                                 
 (.11/443« )غـلاد» (1)
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   (.ْصدِ ْرِط الؼَ قوهل: َظْؿٌد َفَْتصُّ اْلَؼَقُد بف، بَش ققلف: )

:ا ـوجلي تـؼسؿ إػ ثالثي أؿسوم 

 .ؽره دون -افؼصوص: أي-وافعؿد هق افذي شتص بف افَؼَقد  أوًٓ: العؿد:

 (.وِصْبُف َظْؿٍد، وَخَطلٌ ققلف: )

 صبف افعؿد. ثاكقًا:

 اخلطل, وجلليت بقوكف. ثالثًا:

ِـّ مقُتف بففالَعْؿُد: أن َيْؼِصَد َمـ َيْعَؿُؾف آَدِمّقًا َمعصقمًا، فقَ ققلف: )  (.  ْؼُتُؾف بم َيْغؾُِب ظذ الظ

:ٓبد يف افعؿد مـ أمرجلـ 

 أي: جلؼصد ا ـوجلي, وافؼصد أمر خػل جلستدل بف بؤفي افؼوتؾي. الؼصد: -1

 أن تؽقن ممو جلؼتؾ ؽوفبًو. ألة: -2

 وبؼل أمر ثوفٌ وهق: أن تؽقن ا ـوجلي ظذ آدمل معصقم.

:وادعصقمقن يف افشورجلعي 

 . ادستلمـ.4. ادعوهد. 3. افذمل. 2 -وهذا يف ؿتؾف افؼقد -ؿ. ادسؾ1

َرَحف بم لف َمْقٌر يف الَبَدنِ ققلف: )  (.  مثَؾ: أن ََيْ

:ؿتؾ افعؿد فف مقر ذـر ادمفػ مـفو تسع مقر 

 : أّي كػقذ يف افبدن.ٕوػا

 .وأن جيرحف بسؽغ, أو شوقػ, أو صقـف, أو إبرة, وكحقه مثالف:

 (.  َبف بَحَجٍر كبٍر، وكحِقهرِ قأو يضققلف: )

: أن جلؼتؾف بؿ ّؼؾ, شوقاء ـوون حجورًا ـبورًا, أو حدجلودة ـبورة, أو صووق ًو ثؼوقاًل, الصقرة الثاكقة

 ؾقؿقت بف, ؾفق ظؿد.
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ـِ قِققَؾ: »: حدجلٌ أكس بوـ موفوؽ  والدلقؾ:♦ ُقدِّيقًا َرضَّ َرْأَس َجاِرَيقٍة َبقْغَ َحَجقَرْي َُ َأنَّ 

ـْ َفَعَؾ َهَذا بِِؽ  ، َم َِ يُّ َفقاْظَسَ
، َفَلْوَمْت بَِرْأِشقَفا، َفُلِخقَذ اْلَقُفققدِ يُّ

َل اْلَقُفقدِ ؟، َأُفاَلٌن َأُفاَلٌن؟ َحتَّك ُشؿِّ

ـِ   .(1)«َفَلَمَر بِِف الـَّبِلُّ ^ َفُرضَّ َرْأُشُف َبْغَ َحَجَرْي

 (.  أو ُيْؾِؼَل ظؾقف حائطًا، أو ُيْؾِؼَقف مـ صاِهٍؼ ققلف: )

 ؼوؾ: موو ذـووره ادمفوػ هـوو: أن جلؾؼوول ظؾقوف جودارًا, أو جلؾؼقووف موـ مؽووون موـ موقر افؼتووؾ بود

صوهؼ, ؾفذا داخؾ يف افعؿد: ٕكف جلؼتؾ ؽوفبًو, وفق ؿول: أكو مل أؿصود ؿتؾوف بوذفؽ, ؾنكـوو ٓ كصودؿف: 

 ٕكف خال  افظوهر.

ٍَ ُيغِرُقف، وٓ ُيْؿؽِـُف التَخؾُُّص مـفمققلف: )    (.أو يف كاٍر، أو ما

 -افـوور أو ادووء, موـ: أي-جلؾؼقف يف موء جلغرؿف, أو يف كور وٓ جلؿؽـف افوتخؾص مـفوو  : أنالثالثة

 .ذفؽ وكحق مربقضًو, ـون أو فصغر, أو فضعػ, أو درض, افتخؾص: ظـ فعجزه أو فؽ ر و, إمو

 (.  أو َفْـَؼفققلف: )

طوف بحبوؾ, : أن شـؼف بحبؾ, أو ؽره, شقاء خـؼوف وهوق يف إرض, أو أكوف ربالصقرة الرابعة

 وظّؾؼف يف خشبي, وكحقهو.

ةٍ َيؿقُت فقفا  الباً قوَيْؿـََعف الطعاَم، أو الش أو حَيْبَِسف،ققلف: )  (.  راَب فقؿقَت مـ ذلؽ يف ُمدَّ

: أن حيبسووف, وجلؿـعووف افطعوووم, وافشوووراب, أو ـال ووو, ؾقؿووقت جقظووًو, الصقققرة اخلامسققة

 زد.وظطشًو, أو جلؿـع مـف افد ء يف افشتوء, ؾقؿقت مـ اف

 (.  رٍ ْح أو َيْؼُتَؾف بِس ققلف: )

: أن جلؼتؾف بسحر جلؼتؾ ؽوفبًو, وافسووحر جلؼتوؾ حوّدًا حلوؼ ات, وؿصوموًو حلوؼ الصقرة السادشة

 ادخؾقق, ؾؾق تـوزل إوفقوء, وضؾبقا افدجلي ؾؾفؿ ذفؽ, وجلؼتؾ افسوحر حدًا حلؼ ات.

                                 
 .(2413أخرجف افبخوري ) (1)
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 (.  أو ُِشؿو ققلف: )

ق شوؼوه شواًم, أو خؾطوف بطعووم, وكحوقه ؾوامت ؾعؾقوف : أن جلؼتؾوف بسوؿ: ـوام فوالصقرة السقابعة

 افؼقد.

وٌي بَِخْقوَزَ َصووًة : »حودجلٌ أيب شوؾؿي  ويدل لقذلؽ:♦ َأنَّ َرُشوقَل اتِ ^ َأْهوَدْت َفوُف َ ُقِدجلَّ

 ًْ ـِ َمْعُروٍر.., َؾَلَمَر هِبَو َرُشقُل اتِ ^َؾُؼتَِؾ  ْب
ِ
اء ـُ اْفَزَ  .(1)«َمْصؾِقًَّي, َؾاَمَت بِشور ْب

 .(أو َصِفَدْت ظؾقف َبقِّـٌَة بم ُيقِجُب َقْتَؾف، ثؿ َرَجُعقا، وقالقا: َظَؿْدكا َقْتَؾفقلف: )ق

: أن جلشفد اثـون, أو أـ ر ظذ صخص بؼتؾ ظؿٍد: ـام فق صفدوا أكوف زكوو, وهوق الصقرة الثامـة

 ن بذفؽ.وصـ, أو أكف ارتد ثؿ ُؿتؾ بشفود ؿ, ثؿ رجعقا, وؿوفقا: ؿصدكو ؿتؾف, ؾن ؿ جُلؼتؾق

َظَذ َرُجٍؾ بِوفسوورَؿِي َؾَؼَطوَع  َأنَّ َرُجَؾْغِ َصِفَدا ِظـَْد َظِعٍّ »مو رواه افشعبل: ويدل لذلؽ: ♦

ُل َؾوَلْؽَرَم َظوِذي  ووِرُق َٓ إَوَّ ـِ ِدجَلوَي جَلوِد  َظِذي جَلوَدُه, ُثوؿَّ َجووَءا بِودَخَر َؾَؼووَٓ: َهوَذا ُهوَق افسَّ ووِهَدجْل افشَّ

ًُ َأجْلِدجَلُؽاَم, َومَلْ جَلْؼَطِع اف َّويِن  اْفوَؿْؼُطقعِ  ْدُنَو َفَؼَطْع ُؽاَم َتَعؿَّ ِل, َوَؿوَل: َفْق َأْظَؾُؿ َأكَّ  .(2)«إَوَّ

 (.  وكحَق ذلؽققلف: )

 ؾؽؾ مـ ؿصد مـ جلعؾؿف آدمقًو معصقمًو ؿتؾف, أو أموبف بام جلؼتؾ ؽوفبًو ؾفق ظؿد.

َرْحف هباوِصْبُف الَعْؿِد: أن َيْؼِصَد ِجـايققلف: )  (. ًة ٓ َتْؼُتُؾ  البًا، ومل ََيْ

 وجًلسؿك خطل افعؿد, وظؿد اخلطل. هذا الـقع الثاين وهق: صبف العؿد:

: أن جلؼصد ا ـوجلي: إمو فؾتلدجلى, أو فؾعدوان. وتؽقن ا ـوجلي بشوولء ٓ جلؼتوؾ ؽوفبوًو, وضابطف

 ؾُقسور  يف ذفؽ ؾقؼتؾف, وٓ جيرحف هبو, شقاء ؿصد افؼتؾ, أو ٓ.

                                 
 (, وحسـف إفبوين. 2/34, وافطزاين يف افؽبر )(4512أخرجف أبق داود ) (1)

 (. 15/424أخرجف افبقفؼل يف افؽزى ) (2)
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ا إُْخقَرى » :حدجلٌ أيب هرجلرة  الدلقؾ:و♦ ـْ ُهقَذْيٍؾ، َفَرَمقْت إِْحقَدامُهَ اْقَتَتَؾقِت اْمَرَأَتقاِن ِمق

ٌة: َظْبقٌد، َأْو َولِققَدٌة،  بَِحَجٍر فَؼَتَؾْتَفا َوَما يِف َبْطـَِفا، َفاْخَتَصُؿقا إَِػ الـَّبِلِّ ^، َفَؼضقك َأنَّ دَِيَة َجـِقـَِفا ُ قرَّ

 .(1)«اْلقَؿْرَأةِ َظَذ َظاقَِؾتَِفاَوَقضقك دَِيَة 

, وحقـفوو ؽرموً -وهول احلجور-ؾفذه ادرأة ؿصودت ا ـوجلوي, وـوكوً أفوي ٓ تؼتوؾ ؽوفبوًو 

 افدجلي, ومل جلؼتص مـفو.

   (.َرَبف يف  ِر َمْؼَتٍؾ بَسقٍط، أو ظصًا صغرةٍ أو َلؽزه، وكحِقهقكَؿـ َض ققلف: )

ٓ تؼتؾ ؽوفبًو, ٓ بذا و, وٓ بحوهلو: ـام فق وووربف  أن تؽقن أفي ذكر الضابط يف صبف العؿد:

 بسقط, أو ظصو مغرة, أو فؽزه بقده وكحقه, ؾؼتؾف.

واخَلطُل: أن َيػعَؾ مقا لقف فِعُؾقف، ِمثقَؾ: أن َيْرِمقَل صققدًا، أو َ َرضقًا، أو صخصقًا فُقصققَب ققلف: )

 (.  آَدِمّقًا مل َيْؼِصْده

 يف افؼصد. : اخلطلالـقع الثالث مـ أكقاع الؼتؾ

:وهذا فف مقرتون 

: بلن جلرمل مـ جلظـ جقاز رمقف: ـصووقد, أو مبووح افودم موـ أدمقوغ, إوػ: خطل يف الػعؾ

 ؾقخطئ, وجلصوقى آدمقًو معصقم افدم.

: بلن جلؼصد افؼتؾ ؾقخطئ, وجلؼتؾ مـ ٓ جيقز ؿتؾف: ـوام فوق ـوون يف دار خطل يف الؼصد: ةالثاكق

ك موـ جلظـوف حربقوًو ؾتبوغ أكوف مسوؾؿ, أو جلرمول يف موػ افؽػوور احلرب, أو يف موػ افؽػوور, ؾرمو

 ؾقصوقى مسؾاًم مل جلؼصده. 

، وادجـقنِ ققلف: )    (.وَظْؿُد الصبلِّ

ظؿد افصبل, وادجـقن, ؾنذا َؿَتَؾ مبٌل, أو جمـوقٌن أحودًا ؾفوق موـ ؿبقوؾ  مـ صقر قتؾ اخلطل:

 ؿتؾ اخلطل: ٕ ام ؽر مؽؾػغ, وٓ ؿصد هلام.

                                 
 (.1681(, ومسؾؿ )6915أخرجف افبخوري ) (1)
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 ٌلااااااَفِص

 :  قال ادملػ

ْوا ] ػقًا ظقذ َقْتقِؾ ُمَؽافِئِقِف، دِ ُتْؼَتُؾ اْلمظُة بالَقاحِد، وإن َشَؼَط اْلَؼَقُد َأدَّ َيًة واحدًة. وَمـ َأْكَرَه ُمَؽؾَّ

ػقًا ََيَْفقُؾ َتريَؿققف، أو َأَمق ققٍػ أو ُمَؽؾَّ َيققُة ظؾققفم، وإن َأَمقَر بالؼْتققِؾ  قَر ُمَؽؾَّ َر بققف فَؼَتَؾقف: فالؼْتقُؾ، أو الدِّ

َيُة ظذ أِمِر، وإن َقَتقَؾ ادقلمقُر  ُِ ُطْؾَؿف فقف، فَؼَتَؾ: فاْلَؼَقُد أو الدِّ ُػ اْلققؿُ السؾطاُن ُطْؾًم َمـ ٓ َيْعِر َؽؾَّ

َك فقف اثـاِن ٓ ََيُِب اْلَؼَقُد ظذ أحِدمها ُمْػقَردًا:  ظادًا َتريَؿ الَؼْتِؾ: فالضمُن ظؾقف دوَن أِمِر. وإن اْصَسَ

ةٍ أو  ِرها: فاْلَؼَقُد ظذ الشُٕبُ  َيةِ ققَّ  .[ريِؽ، فنن َظَدَل إػ َضَؾِب اداِل لِزَمف كصُػ الدِّ

 ظؼد ادمفػ هذا افػصؾ ؾقام جلتعؾؼ بوفؼصوص إذا اصسك مجوظي يف افؼتؾ, وكحق ذفؽ.

 (.  ُتْؼَتُؾ اْلمظُة بالَقاحدِ ققلف: )

 ن زجلدًا َؿتؾ مجوظي ؾُقؼتؾ هبؿ.بوتػوق افعؾامء أن افقاحد جُلؼتؾ بو امظي, ؾؾق أ

 وـذا ا امظي إذا ؿتؾقا صخصًو واحدًا, ؾؼد ؿرر ادمفػ أ ؿ جلؼتؾقن ـؾفؿ بف.

 ويدل لذلؽ أدلة مـفا: ♦

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) . ظؿقموووووت أدفووووي افؼصوووووص: ـؼقفووووف تعوووووػ:1

 .(1)(ک

َك ؾِقَفوو َأْهوُؾ َموـَْعوَء  َأنَّ ُؽاَلمًو ُؿتَِؾ ِؽقَؾًي, َؾَؼوَل ُظَؿوُر: َفوقِ : ». وحدجلٌ ابـ ظؿر 2 اْصوَسَ

 .(2)«َفَؼَتْؾُتُفؿْ 

ْوا ققلف: )    (.َيًة واحدةً دِ وإن َشَؼَط اْلَؼَقُد َأدَّ

ؾنن افدجلي تؽوقن  -أوفقوء ادؼتقل وـام فق ظػ-إذا شؼط افَؼَقُد ظـ ا امظي بشولء مـ مسؼطوتف 

 ظذ ا امظي, ؾقمدون دجلي واحدة جلشسـقن ؾقفو.

                                 
 (.178افبؼرة, أجلي ) (1)

 ا زم.( معؾؼًو, بصقغي 6896أخرجف افبخوري ) (2)
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 ؼتقل واحد, وافدجلي تتعدد بتعدد افؼتذ, ٓ بتعدد افػوظؾغ.أن اد والعؾة:♦

َيُة ظؾقفمققلف: ) ػًا ظذ َقْتِؾ ُمَؽافِئِِف، فَؼَتَؾف: فالؼْتُؾ، أو الدِّ  (.  وَمـ َأْكَرَه ُمَؽؾَّ

 إذا َأـَرَه ُمؽّؾٌػ ُمؽؾػًو ظذ ؿتؾ معصقٍم, ؾوإلـراه ٓ شؾق مـ حوفغ:

: اؿتؾوف وإٓ أخوذُت موفوؽ, أو وووربتؽ, كقم لقق ققالمؾجئ, .أن جلؽقن اإلـراه فؾؼتؾ ؽر 1

 وكحقه, ؾؼتَؾ اُدؽَره, ؾوفؼصوص ظذ ادؽَره.

: أؿتؾوف, وإٓ ؿتؾتوؽ, أو إٓ ؿطعوً جلودك, أو رجؾوؽ, كم لق قال.أن جلؽقن اإلـراه ُمؾِج ًو: 2

 وكحقه.

 .  -ظذ ادؽِره, وظذ ادؽَره ادبوصور-ؾوفؼصوص ظؾقفام 

 دبوصور ؾؾؾعؿقموت يف افؼصوص مـ افؼوتؾ, وٕكف بوصور افؼتؾ. أمو ا والعؾة:♦

 وأمو ادؽِره ؾهكف تسبى إػ افؼتؾ بام جلػضول إفقف ؽوفبًو.

ػقًا ََيَْفقُؾ َتريَؿقف، أو َأَمقَر بقف السقؾطاُن ُطْؾقًم َمقـ ٓ ققلف: ) قٍػ أو ُمَؽؾَّ وإن َأَمَر بالؼْتِؾ  َر ُمَؽؾَّ

ُِ ُطْؾَؿف فقف، فَؼَتَؾ  َيُة ظذ أِمرِ َيْعِر  (.  : فاْلَؼَقُد أو الدِّ

 ذـر هـو مقرًا جلؼع ؾقفو افؼتؾ, ومع ذفؽ جلؽقن افؼقد, أو افدجلي ٓ ظذ ادبوصور فؾؼتؾ, بوؾ

 ظذ أمر:

 إذا أمر مؽؾٌػ ؽر مؽؾٍػ بوفؼتؾ. الصقرة إوػ:

 ذ أمر.بوفٌغ ظوؿؾ أمر مبقًو, أو جمـقكًو أن جلؼتؾ معصقمًو ؾؼتؾ, ؾوفؼصوص ظ مثالف:

إذا أمر مؽؾٌػ مؽؾػًو, فؽـ هذا افؼوتؾ جيفؾ حترجلؿ افؼتؾ, إمو فؽقكوف حودجلٌ  الصقرة الثاكقة:

 ظفد بنشالم, أو كوصٌئ ببودجلي, ؾوفؼصوص ظذ أمر, وادلمقر معذور:  فؾف.

إذا أمر افسؾطوُن مؽؾػًو بؼتؾ معصقٍم طؾواًم ؾؼتؾوف, وهوق ٓ جلعؾوؿ أن افسوؾطون  الصقرة الثالثة:

 وملٌ, بؾ طـ أكف فـ جلؼتؾف إٓ بحؼ, ؾوفؼقد ظذ افسؾطون.ط

: أكف أضوع افسؾطون, وضوظتف يف إمؾ واجبي يف ؽر معصوقي, ومل جلعؾؿ هوق أن هوذه والعؾة♦

 معصوقي.
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-مووحى احلوؼ ؾعؾقوف  وجلؽقن ظوذ أمور افؼصووص, ؾونن ظػو ويف الصقر الثالث ادذكقرة:

 .افدجلي -أمر ظذ: أي

 (.  َؽؾَُّػ ظادًا َتريَؿ الَؼْتِؾ: فالضمُن ظؾقف دوَن أِمرِ اْلقؿُ َؾ ادلمقُر وإن َقتَ ققلف: )

ؾؼتؾوف, ؾوفضوامن ظؾقوف  -وهوق جلعؾوؿ حتورجلؿ افؼتوؾ-إذا أمر افسؾطون, أو ؽره أحودًا أن جلؼتوؾ 

بوفؼصوص, وإٓ بوفدجلي ظـد افعػق, أموو أمور ؾوال جلؼتوؾ, فؽوـ ويل إمور جلعوزره, وجلمدبوف بوام جلوراه 

 ًو فف.رادظ

ةٍ أو  ِرهقا: فقاْلَؼَقُد ظقذ ققلف: ) َك فقف اثـاِن ٓ ََيُِب اْلَؼَقُد ظقذ أحقِدمها ُمْػقَردًا: ُُٕبققَّ وإن اْصَسَ

 (.  ريِؽ قالش

فق ؾروـو أكف اصسك اثـون يف ؿتوؾ إكسوون ؾوٕموؾ أكوف جلؼتوؾ آثـوون, فؽوـ ادمفوػ هـوو ذـور 

 مقرًا جلؽقن يف أحد آثـغ موكع مـ افؼقد:

, وأجـبل يف ؿتؾ آبـ. وػ:إ  أن جلشسك أبي

 أن جلشسك مسؾؿ, وـوؾر يف ؿتؾ ـوؾر. الثاكقة:

 أن جلشسك حر, ورؿقؼ يف ؿتؾ رؿقؼ. الثالثة:

, -وهل إبوقة, واإلشوالم, واحلرجلوي-ؾػل هذه افصقر ُوِجَد يف أحد افؼوتؾغ موكع مـ افؼقد 

 هوذه افصوقر افو الث: إجـبول, وافؽووؾر, : جُلؼود افشورجلؽ افوذي فوقس ؾقوف مووكع, وهوق يفوحقـفا

 وافرؿقؼ.

 ويدل لذلؽ:♦

 .(1)(ڑ ڑ ک ک ک) .افعؿقموت يف وجقب افؼصوص: ـؼقفف تعوػ:1

.وٕكف صورك يف افؼتوؾ افعؿود افعودوان, وفوق اكػورد بوف فُؼتِوؾ, أموو أخور ؾؾقجوقد ادووكع مل 2

 جلؼتؾ.

                                 
 (.178افبؼرة, أجلي ) (1)
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َيةِ فنن َظَدَل إػ َضَؾِب اداِل لِزَمف كصُػ الققلف: )  (.  دِّ

إذا ظدل ويل افدم ظـ افؼصوص, وضؾى افدجلي, ؾنكف جلؽقن ظذ ـؾ واحد مـ آثـوغ كصوػ 

 افدجلي, شقاء افذي ـون جيى ظؾقف افؼصوص, أو مـ ؾقف ادوكع.

زجلد, وظؿرو اصسـو يف ؿتؾ ابـ زجلد, ؾعودل أوفقووء افودم إػ افدجلوي, ؾقؾوزم زجلودًا  صقرة ذلؽ:

 رًا كصػفو.وافد ادؼتقل كصُػ افدجلي, وظؿ

 

 

 

 

 



  

 
 اجله ياااااااااااااا تكتااااااااااااا    

 
281 

 :  قال ادملػ

قل  َحربّققًا، أو ُمْرَتقّدًا: مل َيْضقَؿـُْف ] وهل أربعٌة: أحدها: ِظصؿُة ادؼتققِل، فؾقق َقَتقَؾ ُمسقؾٌؿ، أو ذِمِّ

بقلن  ؽافلُة،اْلققؿُ بِؼصاٍص وٓ دِيٍة. الثاين: التؽؾققُػ، فقال قِصقاَص ظقذ صقغٍر وٓ ْـققٍن. الثالقُث: 

، فقال ُيْؼَتقُؾ مسقؾٌؿ بؽقافٍر، وٓ ُحقر  بعبقٍد، وظؽُسقف ُيْؼَتقُؾ، وُيؼتقُؾ  قِّ ِة، والقرِّ يَّ رِّ ، واحْلُ ـِ ي ُيساِوَيُف يف الدِّ

ـِ  ، وإكثكالذَكُر بإكثك َكِر. الرابُع: ظَدُم القِقٓدةِ، فقال ُيْؼَتقُؾ أحقُد إبققي  بالقلقدِ  -وإن ظقال -بالذَّ

 .[الَقَلُد بؽؾو مـفم، وُيؼَتُؾ -وإن َشَػَؾ -

دو تؽؾؿ ادمفوػ ظوـ أحؽووم افؼصووص, أراد أن جلبوغ افشووروط افتول ٓ جيوى افؼصووص إٓ 

 روط ثبقت افؼصوص.وبتقؾرهو, وبدو و ٓ ؿصوص, وجلعز ظـفو بش

 (.  وهل أربعٌة: أحدها: ِظصؿُة ادؼتقلِ ققلف: )

 م, ٓ مفدره.ظصؿي ادؼتقل: بلن جلؽقن ادؼتقل معصقم افد الشقرط إول:

:وادعصقمقن أربعي 

 ادستلمـ. .4ادعوهد.  .3افذمل.  .2ادسؾؿ.  .1

ؾوونن ـووون ؽوور معصووقم افوودم: ـوووحلريب, أو مووـ وجووى ظؾقووف احلوود, أو افؼصوووص: ـوووفزاين 

 ادحصـ, أو ادرتد, أو افؼوتؾ, ؾفمٓء جلؼتؾقن.

ل  َحربّقًا، أو ُمْرَتّداً ققلف: )  (.  : مل َيْضَؿـُْف بِؼصاٍص وٓ دِيةٍ فؾق َقَتَؾ ُمسؾٌؿ، أو ذِمِّ

 ؿصووص, ظؾقفؿ ؾؾقس :-احلريب وهق-ؽَر معصقٍم  -ـودسؾؿ, أو افذمل-إذا ؿتؾ ادعصقُم 

 ادول.و افدم, حالل ٕكف دجلي: وٓ

 *وهؾ ٕحٍد أن جلؼتص مـ ؿوتٍؾ, أو مـ وجى ظؾقف احلد: ـزاٍن وصـ؟

رفقس ٕحد ؿتؾف إٓ بلمر اإلموم, ؾؿـ ؿتؾف ب -  ال إذن اإلموم ُظزي

 : أن احلدود مـ خصوئص اإلموم, وتقيل ذفؽ بدون إذكف اؾتقوت ظؾقف.والعؾة
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 (.الثاين: التؽؾقُػ، فال قِصاَص ظذ صغٍر وٓ ْـقنٍ ققلف: )

افتؽؾقػ, وادوراد بوف: أن جلؽوقن بوفغوًو, ظووؿاًل, ؾؾوق َؿَتوؾ افصوغُر, وادجـوقُن مل جُلؼوتص  الثاين:

 .  مـفام

 مؼصد محقح, ؾحؽؿ ؾعؾفؿ ـؼتؾ اخلطل. فقس هلام أ ام: والعؾة♦

قِّ اْلقؿُ الثالُث: ققلف: ) ِة، والرِّ يَّ رِّ ، واحْلُ ـِ ي  (.ؽافلُة، بلن ُيساِوَيُف يف الدِّ

القديـ، ادؽوؾلة, وجلراد هبو: ادؽوؾ ي, وافتؽوؾم بغ افؼوتوؾ, وادؼتوقل, يف ثالثوي أموقر:  الثالث:

 .  واحلرية، والرق

 (.  ْؼَتُؾ مسؾٌؿ بؽافرٍ فال يُ ققلف: )

 فق ؿتؾ مسؾؿ ـوؾرًا معصقمًو, ؾنكف ٓ جلؼتؾ بف, شقاء ـون افؼوتؾ حرًا, أم رؿقؼًو.

 .(1)«وٓ ُيؼَتَؾ مسؾٌؿ بِؽافرٍ » , أن رشقل ات ^ ؿول:حدجلٌ ظع  والدلقؾ:♦

 (.  وٓ ُحر  بعبدٍ ققلف: )

 احلّر ٓ جُلؼتؾ بوفعبد إذا ؿتؾف.

 والدلقؾ:♦

   .(2)(گ گ گ گ) .ؿقفف:1

ـَِّي أن ٓ جُلؼتَؾ حري بعبدٍ » :حدجلٌ ظع  .1  .(3)«ومـ افسُّ

ِه: 3 ـْ َجدي ـْ َأبِقِف َظ ـِ ُصَعْقٍى َظ وَكوو َٓ جَلْؼوُتاَلِن  َأنَّ َأَبو َبْؽٍر, َوُظَؿوَر ».مو ورد ظـ َظْؿِرو ْب ـَ

 .(4)«احْلُرَّ بَِؼْتِؾ اْفَعْبدِ 

                                 
 (.111أخرجف افبخوري ) (1)

 (.178( افبؼرة, أجلي )4)

 .(: وعقػ جداً 2215), وؿول إفبوين يف اإلرواء (3254وافدارؿطـل ) (,27477أخرجف ابـ أيب صقبي ) (3)

 (.8/63, وافبقفؼل يف افؽزى )(3255وافدارؿطـل ) (,27515( أخرجف ابـ أيب صقبي )3)
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 (.  وظؽُسف ُيْؼَتُؾ ققلف: )

 ُر مسؾاًم, أو افرؿقُؼ حرًا ؾنكف جلؼتؾ بف.إذا ؿتؾ افؽوؾ

َكرِ  ، وإكثكوُيؼتُؾ الذَكُر بإكثكققلف: )  (.  بالذَّ

:هوتون حوفتون 

 .إذا ؿتؾً أك ك ذـرًا ؾن و تؼتؾ بف.1

 .إذا ؿتؾ افذـر أك ك: ؾنكف جلؼتؾ هبو.2

أكوف ^ ؿتوؾ افقفوقدي : »افعؿقموت يف افؼصوص, ودوو ورد يف حودجلٌ أكوس  والدلقؾ:

 .(1)«بو ورجلي

ـِ ققلف: )  (.  -وإن َشَػَؾ - بالقلدِ  -وإن ظال- الرابُع: ظَدُم الِقٓدةِ، فال ُيْؼَتُؾ أحُد إبقي

, أو -وإن شوػؾ -ظدم افقٓدة: وادراد بف: أن ٓ جلؽوقن ادؼتوقل وفودًا فؾؼوتوؾ الشقرط الرابع:

 .-وإن شػؾً-ٓبـتف 

 وجلشؿؾ إب, وإم. وظدم افقٓدة جلشؿؾ افقٓدة افؼرجلبي, وافبعقدة

 والدلقؾ:♦

 .(2)«ٓ ُيؼَتُؾ والٌد بقلِدهِ » مرؾقظًو: .حدجلٌ ظؿر بـ اخلطوب 1

 .وٕن إب هق شبى إجيود آبـ بعد ات, ؾال جلـبغل أن جلؽقن هق شبى إظدامف.2 

 (.  وُيؼَتُؾ الَقَلُد بؽؾو مـفمققلف: )

 إذا ؿتؾ افقفُد أحد أبقجلف ؾقؼتؾ.

 أدفي افؼصوص, بؾ إمر هـو أصد: إذ هذا ؽوجلي افعؼقق. ظؿقموتوالدلقؾ: ♦

 

                                 
 .(2413أخرجف افبخوري ) (1)

 ومححف إفبوين.( 2662وابـ موجف ), (1455(, وافسمذي )346أخرجف أمحد ) (2)
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 :  قال ادملػ

ُط لققف ثالثققُة ُصقق] ـقكققًا: مل قُيشققَسَ َْ ػققًا، فققنن كققان َصققبِّقًا، أو  ف ُمَؽؾَّ روٍط: أحققُدها: كقققُن ُمْسققَتِحؼِّ

، وُحبَِس اْلاين إػ الُبؾقِغ، واإلفاقِة. الث ِِ َِ َيْسَتْق ػاُق إولققا شِسكَغ فققف ظقذ اشقتقػائِف، اْلققؿُ اين: اتِّ

ولقس لَبعِضفؿ أن َيـَْػِرَد بف، وإن كان َمـ َبِؼَل  ائبًا، أو صغرًا، أو ْـقكًا: اْكُتظَِر الُؼقدوَم، والبؾققَغ، 

ى اْلققايِن، فققنذا َوَجققَب ظققذ حامقق  أن َيَتَعققدَّ
َِ ـَ يف آشققتقػا ٍؾ، أو حائِققٍؾ، والعؼققَؾ. الثالققُث: أن ُيققْمَم

َبققَل، ثققؿ إن ُوِجققَد َمققـ ُيْرِضققُعف، وإٓ ُتِرَكققْت حتققك  فَحَؿَؾققْت: مل ُتْؼَتققْؾ حتققك َتَضققَع الَقَلققَد، وَتْسققِؼَقُف الؾَّ

 حتك َتَضَع، واحلدُّ يف ذلؽ كالِؼصاصِ 
ِِ  .[َتْػطَِؿف، وٓ ُيْؼَتصُّ مـفا يف الطْر

جلبوؼ إٓ افؼصووص: كوشوى أن  دو تؽؾؿ ظوـ صووروط وجوقب افؼصووص افتول إذا توقاؾرت مل

 جلتؽؾؿ بعد ذفؽ ظـ اشتقػوء افؼصوص, ومو جلتعؾؼ بف.

هؿ افقرثي, ؾؽؾ مـ ورث ادول ورث افودم, ؾقودخؾ ؾوقفؿ: إموقل, ومستحؼ الؼصاص: 

ـْ ُقتَِؾ َلُف َقتِقٌؾ َفُفقَق بَِخقْرِ » وافػروع, وـذا افزوجي, وؿد ورد يف احلدجلٌ أن رشقل ات ^ ؿول: َوَم

ـِ الـَّظَ  ـِ » ويف رواجلي ٕمحد: (1)«َرْي ـْ ُقتَِؾ َبْعَد َمَؼاِمل َهَذا َفَلْهُؾقُف بَِخقْرِ الـََّظقَرْي , وافزوجوي موـ (2)«َفَؿ

 .(3)«مـ يعذرين يف رجؾ بؾغـل أذاه يف أهع» أهؾ افزوج: وفذا يف احلدجلٌ:

ُط لف ثالثُة ُص ققلف: ) ػاً قُيشَسَ ف ُمَؽؾَّ  (.روٍط: أحُدها: كقُن ُمْسَتِحؼِّ

:جلشسط ٓشتقػوء افؼصوص صوروٌط ثالثي 

 .-أي: بوفغًو ظوؿالً - أن يؽقن مستحؼ الؼصاص مؽؾػاً  .1

                                 
 (.1355)(, ومسؾؿ 112أخرجف افبخوري ) (1)

(, 2/265(, وافطحووي يف ذح ادعوين )2527(, وافطزي يف افتػسر )16377أخرجف هبذا افؾػظ: أمحد ) (2)

 , مـ حدجلٌ أيب ذجلح, وإشـوده حسـ.(22/185وافطزاين يف افؽبر )

 مـ حدجلٌ ظوئشي. (2775(, ومسؾؿ )2661أخرجف افبخوري ) (3)
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، وُحبَِس اْلاين إػ الُبؾقِغ، واإلفاقةِ ققلف: ) ِِ ـقكًا: مل َيْسَتْق َْ  (.  فنن كان َصبِّقًا، أو 

جلؽوزوا, وادجووكغ  إذا ـون مـ أوفقوء افدم أحٌد مغٌر, أو جمـوقٌن, ؾنكوف جُلـتَظور افصوغور حتوك

ًّ بوٕمر ٓ بوفؼصوص وٓ بوفعػق.  حتك جلػقؼقا, وٓ جلؿّؽـ وفقفؿ مـ أن جلب

 والدلقؾ: ♦

«, حوبس هدبوي بوـ خشوورم يف ؿصووص حتوك بؾوغ ابوـ افؼتقوؾ أن معووجلي »مو ورد:  .1

 وـون ذفؽ بؿحضور مـ افصحوبي ؾؾؿ جلـؽر.

فقوء ادؼتقل مـ افؼوتؾ, وهذا ٓ حيصوؾ وٕن افؼصوص ثبً حِلَؽؿٍ ٍ, مـفو: أن ؾقف تشػل أو .2

 إٓ فـػس افؼرجلى: ـوبـ ادؼتقل, وٓ جلـقب ظـف وفقف ؾقف.

َِ ققلف: ) ػاُق إولقا  (.شِسكَغ فقف ظذ اشتقػائِفاْلقؿُ الثاين: اتِّ

: بولن جلتػوؼ رأي أوفقووء افودم ظوذ أن جُلـّػوذ يف ا ووين اتػاق إولققاَ ظقذ إكػقاذ الؼصقاص .2

 جلعػق ظـف إػ افدجلي.  افؼصوص, وٓ

ظـ افدم, ؾؾوقس هلوؿ حقـفوو أن جلـػوذوا  وؾؾق اتػؼ ا ؿقع ظذ افؼصوص, فؽـ أحد إبـوء ظػ

 افؼصوص.

 (.  ولقس لَبعِضفؿ أن َيـَْػِرَد بفققلف: )

فقس ٕحد مـ أوفقوء افدم أن جلـػرد بوشتوقػوء افؼصوص دون بؼقوي افقرثوي حتوك جلـظور رأ وؿ: 

 ؿ, ؾال جلصح اشت  ور أحدهؿ بذفؽ دو ؿ.: ٕن احلؼ  ؿقعفوذلؽ

 (.  وإن كان َمـ َبِؼَل  ائبًا، أو صغرًا، أو ْـقكًا: اْكُتظَِر الُؼدوَم، والبؾقَغ، والعؼَؾ ققلف: )

إذا ـون بعض أوفقوء افدم ؽوئبًو, ؾنكوف جلـتظور حتوك جلؼودم موـ ؽقبتوف حتوك جلـظور هوؾ جلعػوق, أو 

  , أو جمـقكًو حتك جلػقؼ.جلؼتص, وـذا فق ـون مغرًا جلـتظر حتك جلؽز

ى اْلايِن ققلف: )  أن َيَتَعدَّ
َِ ـَ يف آشتقػا  (.  الثالُث: أن ُيْمَم

: ؾونذا ـوون ششووك موـ أن جلتعودى ؾوال جيوقز أن يممـ ظـد اشتقػاَ الؼصاص مقـ التعقدي .3

 آشتقػوء, بؾ جلـتظر حتك جلزول افتعدي.
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 .(ۀ ۀ ہ ہ) ؿقفف تعوػ: ويدل لذلؽ:♦

َبلَ فنذا َوَج ققلف: )  (.  َب ظذ حامٍؾ، أو حائٍِؾ، فَحَؿَؾْت: مل ُتْؼَتْؾ حتك َتَضَع الَقَلَد، وَتْسِؼَقُف الؾَّ

بـوء ظذ مو شبؼ: إذا وجى افؼصوص ظذ حوموؾ, أو ظوذ حوئوؾ, وؿبوؾ تـػقوذه محؾوً, ؾوال 

 -افوقٓدة ظـود احلؾقوى أول: وهوق- قز إؿومي افؼصوص, أو احلّد حتك تؾد وتسوؼل وفودهو افؾبول 

 .فف إصوقوء أكػع مـ ٕكف جلضوره: افؾبل شؼقف ؿبؾ َؿْتُؾفوو

 أن ؿتؾ احلومؾ جلتعدى إػ ا ـغ, ؾػل افؼصوص تعٍد, وؿتؾ فغر ا وين. :والعؾة♦

 (.ثؿ إن ُوِجَد َمـ ُيْرِضُعف، وإٓ ُتِرَكْت حتك َتْػطَِؿفققلف: )

ؾ ذفوؽ احلؾقوى, ؾنكـوو كـػوذ إذا شؼتف افؾبل ؾــظر: ؾنن وجدكو مـ جلتقػ إروووظف, وؿبوؾ افطػو

 افؼصوص, أو احلد, وإٓ ؾنكـو كـتظر حتك تػطؿف.

اكتظوور يف ؿتؾفووو حتووك ؾطؿووً  ^ؿصووي افغومدجلووي, وافشوووهد مـفووو أن افـبوول  ودلقققؾ ذلققؽ:♦

 وفقدهو. 

ِِ حتك َتَضعَ ققلف: )  (.  وٓ ُيْؼَتصُّ مـفا يف الطْر

أرجلود ؿطوع جلودهو, أو رجؾفوو, أو ٓ جلؼتص مـ ادرأة احلومؾ يف إضرا  حتوك تضوع: ـوام فوق 

 أكػفو, أو ظقـفو.

 أ و ربام ؾزظً ؾلشؼطً, وربام نودى هبو افدم حتك نقت, ؾقؿقت ا ـغ.والعؾة: ♦

 (.  واحلدُّ يف ذلؽ كالِؼصاصِ ققلف: )

احلّد حؽؿف حؽؿ افؼصوص ؾقام شبؼ, ؾال جُلؼوم احلّد ظذ احلوموؾ حتوك تضوع, وتسوؼقف افؾبول, 

 ف وإٓ حتك تػطؿف.ثؿ إن وجد مـ جلروع

 وأمو ا ؾد ؾُتحدُّ بف ظـد افقوع.
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 ٌلااااَفِص

 :  قال ادملػ

 ُشقؾطاٍن، أو كائبِقف، وآلقٍة َماضققٍة. وٓ ُيْسقَتْقىَف يف القـَّْػس إٓ قوٓ ُيْسَتْقىَف قِصاٌص إٓ بَِحض]
رةِ

 .[بغِرهِ  ْرِب الُعـُِؼ بسْقٍػ، ولق كان اْلاين َقَتَؾفقبَض 
 

 (.  رةِ ُشؾطاٍن، أو كائبِفق ُيْسَتْقىَف قِصاٌص إٓ بَِحضوٓققلف: )

إمؾ أن افذي جلتقػ اشتقػوء افؼصوص هق ويل ادجـل ظؾقف إن ـون حيسـف, وإٓ ؾقـقوى موـ 

 جلتقػ إؿومتف, أو جلرجع إمر إػ افسؾطون ؾقـقى مـ جلتقٓه.

وفؽـ جيى أن جلؽقن اشوتقػوء ؾنن تشوح إوفقوء ـٌؾ جلرجلد إؿومتف, وـؾفؿ حيسـف ؾقؼرع بقـفؿ, 

 افؼصوص بحضقر افسؾطون, أو مـ جلؼقم مؼومف مـ كقابف.

 حتك ٓ حيقػ افؼوتؾ, أو جلتعدى, أو جيقر. والعؾة:♦

 والدلقؾ ظذ أن الذي يتقٓه ويل الدم:♦

 .  (1)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ) ؿقفف تعوػ: .1

 تؾ فقيل افدم., وافشوهد ؾقف: أن افـبل ^ دؾع افؼو(2)حدجلٌ موحى افـسعي .2

 (.  وآلٍة َماضقةٍ ققلف: )

 جيى ظذ مستقيف افؼصوص أن جلستقؾقف بدفي موووقي حوّدة, ٓ ـوفي.

                                 
 (.33, أجلي )اإلهاء (1)

إِْذ َجوَء َرُجٌؾ ^  ( مـ حدجلٌ ظؾؼؿي بـ وائؾ, أن أبوه, حدثف, ؿول: إيِني َفَؼوِظٌد َمَع افـَّبِلي 1685أخرجف مسؾؿ ) (2)

ْ  « َأَؿَتْؾَتُف؟: »^ٍي, َؾَؼوَل: جَلو َرُشقَل اتِ, َهَذا َؿَتَؾ َأِخل, َؾَؼوَل َرُشقُل اتِ جَلُؼقُد آَخَر بِـِْسعَ  ُف َفْق مَلْ جَلْعَسِ َؾَؼوَل: إِكَّ

ًُ َظَؾقِْف اْفَبقيـََي َؿوَل: َكَعْؿ, َؿَتْؾَتُف, َؿوَل:  قَْػ َؿَتْؾتَُف؟»َأَؿْؿ ًُ َأَكو َوُهَق َكْخَتبُِط مِ « ـَ ـْ ـُ ـْ َصَجَرٍة, َؾَسبَّـِل, َؾَلْؽَضَبـِل, َؿوَل: 

ْبُتُف بِوْفَػْلِس َظَذ َؿْركِِف, َؾَؼَتْؾُتُف, َؾَؼوَل َفُف افـَّبِلُّ  ـْ َكْػِسَؽ؟: »^َؾََضَ جلِف َظ  ُتَمدي
ٍ
ء ـْ َرْ َّٓ « َهْؾ َفَؽ ِم َؿوَل: َمو يِل َموٌل إِ

و»ـَِسوئِل, َوَؾْلِد, َؿوَل:  ى َؿْقَمَؽ جَلْشَسُ ـْ َذاَك, َؾَرَمك إَِفْقِف بِـِْسَعتِِف, َوَؿوَل: « َكَؽ؟َؾَسَ َؿوَل: َأَكو َأْهَقُن َظَذ َؿْقِمل ِم

 احلدجلٌ.«.. ُدوَكَؽ َموِحَبَؽ »
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 .(1)«فنذا َقَتْؾُتؿ فَلْحِسـُقا الِؼْتَؾةَ » أن ذفؽ أرؾؼ بودؼتقل, وجلشؿؾف ظؿقم حدجلٌ: والعؾة:♦

 وظذ اإلموم, أو مـػذ افؼصوص أن جلتػؼد أفي.

 (.  بغِرهِ  ْرِب الُعـُِؼ بسْقٍػ، ولق كان اْلاين َقَتَؾفق يف الـَّْػس إٓ بَض وٓ ُيْسَتْقىَف ققلف: )

 جلستق  افؼصوُص بضورب افعـؼ دون ؽره: ٕكف جمؿع افعروق, وجلؽقن ذفؽ بسوقػ.

. ٕكووف (2)«ٓ َقققَقَد إٓ بالسققققِػ »: حوودجلٌ افووـعامن بووـ بشووور وأيب بؽوورة  والققدلقؾ:♦

أؿؾ تعذجلبًو, وأشورع يف إزهووق افوروح, وفوق ـوون ا ووين ؿتؾوف بغور أمضوك مـ ؽره مـ أٓت, و

 ذفؽ.

 

                                 
 .(, مـ حدجلٌ صداد بـ أوس1955)أخرجف مسؾؿ  (1)

ا احلدجلٌ ( ؾؼول: هذ8/63ووعػف افبقفؼل يف افســ افؽزى )(, 2667, وابـ موجف )(18395أمحد ) أخرجف (2)

ـ (, 1775مل جل بً فف إشـود, ووعػف أجلضًو ابـ ا قزي يف افتحؼقؼ ) وؿول ابـ ادؾؼـ: هذا احلدجلٌ مروي م

 ضرق ـؾفو وعقػي.



  

 
 اجله ياااااااااااااا تكتااااااااااااا    

 
287 

 :  قال ادملػ

َّاكقًا أفضقُؾ، فقنن اختقاَر اْلَؼقَقَد، أو ] َْ ُ القيِلُّ بقـَفم، وَظْػُقه  َيُة، فُقَخرَّ ََيُِب بالَعْؿِد: الَؼَقُد، أو الدِّ

َيةِ  فؼط فؾقف َأْخقُذها، والصقْؾُح ظقذ َأْكَثقَر مـفقا، وإن اختاَرهقا، أو َظَػقا ُمْطَؾؼقًا، أو َهَؾقَؽ  ظػا ظـ الدِّ

، أو القـْػِس، وكقان قاْلايِن: فؾقس لف  ُرها. وإذا َقَطَع ُأْصَبعًا َظْؿدًا، َفَعَػا ظـفا، ثؿ َش  َرْت إػ الؽػِّ

: فَفَدٌر، وإن كان العػُق ظقذ مقالٍ قالعػُق ظذ  ِر ص ٍَ ، ثقؿ ل قَؾ َمقـ َيْؼقَتصُّ َيقِة. وإن َوكَّ : فؾقف َُتقاُم الدِّ

، فَطَؾُبقف قظػا فقاْقَتصَّ َوكقُؾقف ومل َيْعَؾقْؿ: فقال صق ٍِ ََ ظؾققفم. وإن َوَجقَب لَرقققٍؼ َققَقٌد، أو َتعزيقُر َققْذ ل

 .[وإشؼاُضف إلقف، فنن ماَت فؾَسقِِّده

 بنمجوع افعؾامء أكف جيقز افعػق ظـ افؼصوص, وأكف أؾضؾ.

 ل لذلؽ: الؽتاب، والسـة، واإلمجاع:ويد♦

ۅ ) , وؿقفوووف تعووووػ:(1) (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں) ؾؼقفوووف تعووووػ: فلمقققا الؽتقققاب:. 1

 .  (2)(ۅ ۉ ۉ ې ې

مقا رأيقُت رشققَل اهللِ ^ رفقَع » : ؿول:ؾام ورد يف حدجلٌ أكس بـ موفؽ  وأما السـة:. 2

ٌَ فقِف قصاٌص إٓ أمَر فقِف بالعػقِ  بـً افـضور حغ ـسورت شوـ جورجلوي, . وؿصي افربقع (3)«إلقِف صقل

 افؼقم. وؾلمر افـبل ^ بوفؼصوص ؾعػ

 مـعؼد ظذ جقازه, وأؾضؾقتف. واإلمجاع:. 3

 أن أمي وؿد ^وشط بغ افقفقد, وافـصورى يف هذا افبوب. واظؾؿ:•

 ظؾقفؿ, وحيرم افعػق, وافدجلي. ـون افؼصوص حتامً  فالقفقد:

                                 
 (.178افبؼرة, أجلي ) (1)

 (.45ادوئدة, أجلي ) (2)

 فبوين. (, ومححف ا2692ٕ(, وابـ موجف )4784(, وافـسوئل )4497(, وأبق داود )13225أخرجف أمحد ) (3)
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 م افؼصوص. ظؾقفؿ, وحير ـوكً افدجلي حتامً  والـصارى:

ت هوذه إموي: ختػقػوًو ورمحوي َ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) : وهلوذا ؿوول ات تعووػ:(1)وُخري

 .(2)(ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ُ القيِلُّ بقـَفمققلف: ) َيُة، فُقَخرَّ  (.  ََيُِب بالَعْؿِد: الَؼَقُد، أو الدِّ

 إذا وؿع افؼتؾ افعؿد ؾقجى بف أحد أمرجلـ:

 افدجلي. الثاين: افؼصوص. إول:

, ؾنن صوء أن جلؼتص ؾؾف ذفوؽ, وإن صووء أن جلعػوق, وجللخوذ جلـ إمرجلـ افدم خمر بغ هذوويل

 افدجلي ؾؾف ذفؽ, وٓ جلشسط رووك ا وين هبذا افعػق: ٕن افتخقر هق فؾقيل.

: إّمقا أْن » مرؾقظًو: حدجلٌ أيب هرجلرة  والدلقؾ:♦ ـِ ـْ ُقتَِؾ لقُف َقتققٌؾ ففقَق بخقِر الـََّظقرْي وَم

 .(3)«أْن ُيؼادَ  ، وإّماىيقدَ 

َّاكًا أفضُؾ ققلف: ) َْ  (.  وَظْػُقه 

 .-افدجلي أخذ بدون: أي-إؾضؾ فقيل افدم: أن جلعػق ظـ ا وين جموكًو 

ۓ ) مو شبؼ مـ أدفي افعػق, وٕن افعويف جلؽقن أجره ظوذ ات, ـوام يف أجلوي: ويدل لذلؽ:♦

 , وهذا أصور , وأظظؿ.(4)(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

َيِة فؼط فؾف َأْخُذهافنن اختاَر اْلؼَ ققلف: )  (.  َقَد، أو ظػا ظـ الدِّ

فق أن ويل افدم اختور افؼقد ؾؾف بعد ذفؽ أن جلساجع, وأن جلعػوق, وجلـتؼوؾ إػ افدجلوي, ؾونن ـوون 

ظوـ افدجلوي ؾؼوط ٓ ظوـ  وؿول: ؿد ظػوقُت ظوـ افدجلوي: ؾنكوف جلؽوقن ؿود بؼول فوف افؼصووص: ٕكوف ظػو

 افؼصوص.

                                 
 (.7/255« )احلوصوقي» (1)

 (.1/491« )تػسور ابـ ـ ر(, »178افبؼرة, أجلي ) (2)

 (.1355(, ومسؾؿ )112أخرجف افبخوري ) (3)

 (.45افشقرى, أجلي ) (4)
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   (.والصْؾُح ظذ َأْكَثَر مـفاققلف: )

فقيل افدم أن شتور افؼصوص, أو جلصوحلقه ظذ أن جلعطقه أـ ر موـ افدجلوي: فقعػوق: م وفوف: ؿوول 

 ويل افدم: إمو أن جُلؼتؾ, أو تعطقين ثالثي أوعو  افدجلي ؾؾف ذفؽ.

: كزفوً يف افصوؾح ظوـ , ؿوول ابوـ ظبووس (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں) ويدل لذلؽ:♦

 افؼتؾ ظـ ظؿد.

 (.ؼًا، أو َهَؾَؽ اْلايِن: فؾقس لف  ُرهاوإن اختاَرها، أو َظَػا ُمْطؾَ ققلف: )

 هذه مقر تتعغ ؾقفو افدجلي. 

إذا اختور افدجلي: ؾحقـفو جلسؼط حؼف يف ادطوفبي بوفؼصووص, وظوذ هوذا ٓ جلسوتحؼ إٓ  إوػ:

 افدجلي, وفق ؿتؾف بعد ذفؽ ُؿتؾ بف: ٕكف أشؼط حؼف مـ افؼصوص ؾصور ؿتؾف ظؿدًا وظدواكًو.

ظوـ افؼصووص, أو  وـام فق ؿول: ظػقت, وأضؾؼفو, ومل جلؼقدهو بلكف ظػو-ؼًو مطؾ وإذا ظػ الثاكقة:

 ؾتتعغ افدجلي وفقس فف ادطوفبي بوفؼصوص.  -ظـف وافدجلي

 اكصورا  افعػق إػ افؼصوص: ٕكف ادطؾقب إظظؿ.والعؾة: ♦

 إذا هؾؽ ا وين ؾؾقس فقيل ا ـوجلي إٓ افدجلي: ٕن اشتقػوء افؼصوص تعذر. الثالثة:

، أو الـْػِس، وكقان العػقُق ظقذ قوإذا َقَطَع ُأْصَبعًا َظْؿدًا، َفَعَػا ظـفا، ثؿ َش : )ققلف َرْت إػ الؽػِّ

: فَفَدرٌ ق ِر ص ٍَ  (.ل

 وظػو ثوؿ, ذفوؽ وكحوق َجَرَحوفُ  أو ,-وؽره أو ـلمبع,-إذا ؿطع ا وين ضرؾًو مـ ادجـل ظؾقف 

فادسقللة  ,افوـػس إػ أو ؽرهوو, أو افؽتوػ, إػ ا ـوجلوي شورت افعػق وبعد, ا ـوجلي ظـ ظؾقف ادجـل

  ا حالتان: 

 إذا ؾفـوو -دجلوي أخذ وبدون جموكًو, ا وين ظـ ظػو: أي-أن جلؽقن افعػق ظذ ؽر صولء  إوػ:

 .صولء ؾقفو جيى ٓ هدر, ؾفل دو و, مو أو افـػس, ظذ أتً حتك ا ـوجلي شورت
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ؾؽذا افسوراجلي فوقس ؾقفوو صوولء: إذ افسووراجلي  أن ا ـوجلي ظـد افعػق فقس ؾقفو صولء,والعؾة: ♦

 توبعي هلو.

َيةِ ققلف: )  (.وإن كان العػُق ظذ ماٍل: فؾف َُتاُم الدِّ

أن جلؽقن افعػق ظذ موٍل, شقاء ـون ادول هق افدجلوي, أو مووحلف ظوذ مووٍل ؾوقق افدجلوي,  الثاكقة:

 َرت ا ـوجلي ؾؾف نوم افدجلي.وإذا َشو ففـا:

وهول ظشوور موـ - ـوجلي ؿطع إمبع بوفؼصوص, ومل جللخذ دجلي إموبعظـ ج وظػ مثالف ذلؽ:

رت هذه ا ـوجلي إػ افـػس حتك موت بسبى ا ـوجلي: ؾؾف نوم افدجلوي, ؾقعطوك و, وبعد ذفؽ ش-اإلبؾ

 تسعغ مـ اإلبؾ. 

 وِم ؾ ذفؽ: فق شورت ظذ مو دون افـػس: ـوفؽػ م اًل.

، ثؿ ظػا فاققلف: ) َؾ َمـ َيْؼَتصُّ ََ ظؾقفمقْقَتصَّ َوكقُؾف ومل َيْعَؾْؿ: فال صوإن َوكَّ  (.  ل

ؾ أحدًا جلؼتص مـ ا ووين, وبعود ذفوؽ ظػو ـّ افوقيل ظوـ ا ووين, ومل جلعؾوؿ  وفق أن ويل ا ـوجلي و

: فووقس ظؾووقفام صووولء, ٓ ويل ا ـوجلووي, وٓ فقؼقققلافقـقووؾ بووذفؽ ؾوووؿتص مووـ ا وووين بعوود افعػووق, 

 افقـقؾ. 

ـؾوهق -أمو ويل ا ـوجلي  والعؾة:♦ ؾهكف وسـ بوفعػق, وموو ظوذ ادحسوـغ موـ شوبقؾ,  -ادقي

 وأمو افقـقؾ ؾهكف مل جلػرط, ومل جلعؾؿ بوفعػق.

، فَطَؾُبف وإشؼاُضف إلقفققلف: ) ٍِ  (.  وإن َوَجَب لَرققٍؼ َقَقٌد، أو َتعزيُر َقْذ

افؼوقد  ـام فق تعدى ظؾقف ظبٌد آخوُر ؾؼطوع جلوده ظؿودًا ظودواكًو, ؾقجوى-إذا وجى فرؿقٍؼ َؿَقٌد 

: ؾنن ادطوفبي بوفؼقد, أو افتعزجلور, أو إشوؼوضفو إذا اظتودي ظوذ افرؿقوؼ, أو ُؿوِذ : -فؾرؿقؼ ادؼطقع

 راجعي إػ كػس افرؿقؼ.

 : أن هذا إمر خمتص بف: إذ هل جـوجلي ظذ بدكف.والعؾة♦
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 (.  فنن ماَت فؾَسقِِّدهققلف: )

ره, ؾونن شوقد افرؿقوؼ جلؼوقم مؼوموف, إذا موت افرؿقؼ بعد وجقب افؼقد, أو افتعزجلر فوف ظوذ ؽو

 واحلؼ جلـتؼؾ فسوقده, ؾؾف ضؾبف, أو إشؼوضف. 

 : أن افرؿقؼ ادعتدى ظؾقف موٌل فف, ؾفق أحؼ بف ممـ فقس فف ؾقف مؾؽ.والعؾة♦
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 :قال ادملػ

، واِْلرَمـ ُأقِقَد بِلحٍد يف الـَّْػِس: أُ ] ِِ  ِح، وَمـ ٓ: فال.اقِقَد بف يف الطْر

، فُتْمَخقُذ العقُغ،   ِِ وٓ ََيُِب إٓ بم ُيقِجُب اْلَؼقَقَد يف القـْػِس، وهقق كقظقان: أحقُدمها: يف الطقْر

، وادِْْرَفققُؼ  ْجققُؾ، وإُْصققُبُع، والؽققػُّ ققَػُة، والقققُد، والرِّ ، والشَّ ـُ ، واْلقققَجْػ ُـّ ، وإَْكققُػ، وإُُذُن، والسقق

ِِ ُصق ْػُر، كؾُّ واحٍد مقـ ذلقؽ بِِؿْثؾِقف. ولؾِؼصقاِص يف الطقْر ْصَقُة، وإْلَقُة، والشُّ روٌط: قوالذَكُر، واخْلِ

ـُ مـ اْلقَحْقِػ، بلن يؽقَن اْلَؼْطُع مـ َمْػِصٍؾ، أو لف َحد  َيـَْتِفقل إلققف: كقمِرِن إَْكقِػ وهقق  ُل: إَْم إَوَّ

َؾُة يف آشقِؿ، واْلققَؿقِضِع، فقال ُتْمَخقُذ يؿقٌغ بقسقاٍر، وٓ َيسقاٌر بَقؿقٍغ، وٓ مثَ اْلقؿُ ما َٓن مـف. الثاين: 

ْز. قٌر ببِـَْص قِخـَْص   ٍر، وٓ َأْصِع  بزائٍد، وٓ َظْؽُسف، ولق َتراَضَقا مل ََيُ

، وٓ كامؾققُة إصققا ََ ِة والَؽققمِل، فققال ُتْمَخققُذ صققحقحٌة بَِشققالَّ بِع الثالققُث: اشققتقاُؤمها يف الصققحَّ

 .[بـاقصٍة، وٓ ظٌغ صحقحٌة بَِؼائَؿٍة، وُيْمَخُذ َظْؽُسف، وٓ َأْرَش 

, ذـر أن ذفوؽ جلؽوقن يف دو تؽؾؿ ادمفػ يف هذا افػصؾ ظام جلقجى افؼصوص ؾقام دون افـػس

 أصوقوء:ثالثي 

 افؽسقر. -3ا روح.  -2 إضرا . -1 

﮵ ) ؿقفووف تعوووػ: وإصققؾ يف ذلققؽ:♦ ﮴  ﮳  ﮲  ے ے ۓ ۓ 

 .(1)(﮻ ﮼ ﮽ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

، واِْلرققلف: ) ِِ  (.  ِح اَمـ ُأقِقَد بِلحٍد يف الـَّْػِس: ُأقِقَد بف يف الطْر

 , ؾنكف جلؼود بف يف افطر , وا راح.-أي: ُؿتؾ بف ؿصوموً -مـ ُأؿقد بلحٍد يف افـػس 

 وذفؽ ٕن افـػس أظذ, ؾنذا ؿقد يف إظذ ؾػل إدكك مـ بوب أوػ.

                                 
 (.45ادوئدة, أجلي ) (1)
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وهقل , افوـػس يف افَؼوَقد يف جُلشوسط مو واِ راح افَطَرِ , يف ؾَؼَقدِ ف ؾقشسط افتؼدجلر هذا وظذ•

 أربعة صقروط: 

 أن جلؽقن ادجـل ظؾقف معصقمًو.  إول:

 أن جلؽقن ا وين مؽؾػًو. الثاين:

 .  بقـفاموجقد ادؽوؾلة  الثالث:

 ظدم افقٓدة. الرابع:

ًَ ظذ هذه الؼاظدة: أبوًو جـوك ظوذ وفوده, أو جمـقكوًو  فق أن مسؾاًم ؿطع جلود ـووؾر حوريب, أو وبـا

 ؿطع إمبع ُمؽؾٍػ, وكحق ذفؽ, ؾال جلؼتص مـفؿ.

 (.وَمـ ٓ: فالققلف: )

ؾؿـ ٓ جلؼود بلحد يف افـػس: ـودسؾؿ بوفؽوؾر, واحلر بوفعبد, وافقفد بقفده: ؾنكف ٓ جُلؼود بوف يف 

 : ظدم ادؽوؾلة بقـفام.والعؾةضر , وٓ جراح: 

 (.  ُيقِجُب اْلَؼَقَد يف الـْػسِ  وٓ ََيُِب إٓ بمققلف: )

ٓ جيووى افؼووقد يف افطوور , وا ووراح إٓ بووام جلقجووى افؼووقد يف افووـػس, وهوول ا ـوجلووي افعؿوود 

 افعدوان, ؾنذا جـك ظؿدًا ظدواكًو ُأؿقد مـ ا وين, وإن ـون خطًو, أو صبف ظؿد, ؾال جلؼود مـف.

 (1)(ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ): ؿقفووف تعوووػ: والققدلقؾ

 افظؾؿ جلؽقن بتعؿد افؼتؾ.وافؼتؾ 

ـْ َحقاَل َبْقـَقُف َوَبْقـَقُف َفَعَؾْققِف »مرؾقظًو:  وحدجلٌ ابـ ظبوس  ـْ َقَتَؾ َظْؿدًا َفَؼَقُد َيَدْيقِف، َفَؿق َوَم

 .  (2)«َلْعـَُة اهللِ، َواْلقَؿاَلئَِؽِة َوالـَّاِس َأمْجَِعغَ 

                                 
 (.33اإلهاء, آجلي ) (1)

 , ومححف إفبوين.(2635(, وابـ موجف )4789(, وافـسوئل )4591أخرجف أبق داود ) (2)
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 .(1)بـ ؿداميوإمجوُع افعؾامء ظذ أن افَؼَقد ٓ جيى إٓ بوفعؿد, حؽوه ا

، ققلف: ) ـُ ، واْلققَجْػ ُـّ ، فُتْمَخُذ العُغ، وإَْكُػ، وإُُذُن، والسق ِِ وهق كقظان: أحُدمها: يف الطْر

قْػُر، كقؾُّ  ْصقَقُة، وإْلَققُة، والشُّ ، وادِْْرَفقُؼ، والقذَكُر، واخْلِ ْجُؾ، وإُْصُبُع، والؽػُّ َػُة، والقُد، والرِّ والشَّ

 (.  فواحٍد مـ ذلؽ بِِؿْثؾِ 

:افؼصوص ؾقام دون افـػس كقظون 

 يف إضرا .  الـقع إول:

 يف ا روح. الـقع الثاين:

ؾلمو افؼصوص يف إضرا  ؾفق مو أصور فف ادمفػ, ؾتمخذ افعوغ بووفعغ, وإكوػ بووٕكػ, 

ذفؽ, وهؽذا, ؾنن ـون يف افبدن اثـتون ُأخذ ادُعَتَدى ظؾقفو, ؾتمخذ افعغ افقؿـك بووفقؿـك, وافقود ـو

 وافشػي افعؾقو بوفعؾقو, وهؽذا.

 والدلقؾ:♦

﮷ ) . ؿقفوووووف تعووووووػ:1 ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ے ے ۓ ۓ 

 .(2)(﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 . واإلمجوع مـعؼٌد ظذ جرجلون افؼصوص يف إضرا .2

ِِ ُص ققلف: ) ـُ مـ اْلقَحْقِػ قولؾِؼصاِص يف الطْر ُل: إَْم  (.  روٌط: إَوَّ

 :-ر إربعي ادتؼدميؽ-جلشسط فؾؼصوص يف افطر  ثالثي صوروط 

 .-, وافظؾؿ يف حول إؿومي افؼصوصافتعدي مـ جللمـ: أي-إمـ مـ احلقػ  إول:

                                 
 (.8/268ادغـل ٓبـ ؿدامي ) (1)

 (.45ادوئدة, أجلي ) (2)
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 (.  بلن يؽقَن اْلَؼْطُع مـ َمْػِصٍؾ، أو لف َحد  َيـَْتِفل إلقف: كمِرِن إَْكِػ وهق ما َٓن مـفققلف: )

, يؽقن الؼطع مقـ مػصقؾأن  جلؽقن إمـ مـ احلقػ يف افؼصوص يف إضرا  هبذا افضوبط:

ؾنذا ؿطع مـ مػصؾ: ـؿػصؾ افؽقع, أو ادرؾؼ, أو افؽتػ وكحق ذفؽ ؾقؼتص مـف, أموو إذا ؿطعوف 

ٓ مـ مػصؾ: ـام فق ؿطعف مـ كصػ افسوظد, أو كصػ افعضد وكحق ذفؽ, ؾال ؿصوص, ؾتتعوغ 

 افدجلي.

 ؼصوص.أن ادامثؾي يف ذفؽ ؽر ممؽـي, وٕكف ٓ جلممـ أن حيقػ يف افوالعؾة: ♦

مَثَؾُة يف آشِؿ، واْلقَؿقِضِع، فقال ُتْمَخقُذ يؿقٌغ بقسقاٍر، وٓ َيسقاٌر بَقؿقٍغ، وٓ اْلقؿُ الثاين: ققلف: )

 (.  ٍر، وٓ َأْصِع  بزائٍد، وٓ َظْؽُسفقٌر ببِـَْص قِخـَْص 

ـؼطع مـوف ادامثؾي يف آشؿ, وادقوع, ؾنذا ؿطع جلدًا ؾال بد مـ ادامثؾي يف اشؿ ادؼطقع ؾ الثاين:

 جلدًا ٓ ؽرهو, وـذا ادامثؾي يف ادقوع, ؾؾق ؿطع افقؿـك ؾتؼطع افقؿـك ٓ ؽرهو.

 فػظ افؼصوص جُلشعر بودامثؾي, وادسوواة, وٓ جلتحؼؼ إٓ هبذا. أنوالعؾة: ♦

 وٕن إظضوء تتػووت يف ادـػعي بتػووت مؽو و, واشؿفو.

 (.  ولق َتراَضَقا مل ََيُزْ ققلف: )

أن جللخذ ادجـل ظؾقف ؽر مو جـك ظؾقف: إمو أؿوؾ  اوول بغ ا وين, وادجـل ظذفق حصؾ افس

 : فعدم حتؼؼ افؼصوص.وذلؽمـف, أو أـ ر, ؾال جلصح: 

ِة والَؽملِ ققلف: )  (.  الثالُث: اشتقاُؤمها يف الصحَّ

اشتقاء ضر  ا وين مع ضر  ادجـل ظؾقف, ؾال جلؽقن ضر  ا وين أـؿؾ موـ ضور   الثالث:

 ـل ظؾقف, وجلـبـل ظذ هذا مو جلليت:ادج

، وٓ كامؾُة إصابِع بـاقصٍة، وٓ ظٌغ صحقحٌة بَِؼائَؿةٍ ققلف: ) ََ  (.  فال ُتْمَخُذ صحقحٌة بَشالَّ

ؾوال كؼطوع افشوالء  -وجلوده صوالء- هذا م ول فؾشورط افسوبؼ, ؾؾق ؿطوع ا ووين جلودًا موحقحي

غ افصوحقحي بووفعغ افؼوئؿوي, وهول افتول بوفصحقحي, أو افقود كوؿصوي إمووبع بؽومؾتفوو, أو افعو

 .موحبفو هبو جلبصور ٓ فؽـف -موؾقوً  وشقادهو بقووفو,: أي-مقر و محقحي 
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 ظدم حتؼؼ ادؼومي: فعدم تؽوؾم, وتسووي افعضقجلـ. والعؾة يف كؾ هذا:♦

 (.وُيْمَخُذ َظْؽُسفققلف: )

 ؾتمخذ افشالء, وكوؿصي إموبع, وافعغ افؼوئؿي بوفصحقحي.

أن اختال  ضر  ا وين, وادجـل ظؾقف ٓ شؾق: صة ما شبؼ:وخال 

 .أن جلؽقن ضر  ا وين أـؿؾ مـ ضر  ادجـل ظؾقف, ؾال ؿصوص.1

 .أن جلؽقن ضر  ا وين أكؼص مـ ضر  ادجـل ظؾقف, ؾقمخذ, وجلؼتص.2

 (.  وٓ َأْرَش ققلف: )

 فقس فؾؿجـل ظؾقف أخذ أرش مو بغ ظضقه, وظضق ادجـل ظؾقف.

ادوولخقذ ؿصوموًو ـووودُتؾػ جـوجلووي موـ حقووٌ اخلؾؼووي, فؽوـفام اختؾػووو يف ادـػعووي,  أنوالعؾقة: ♦

 وافصػي.
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 ٌلاااااَفِص

 :  قال ادملػ

قراُح، فُقْؼقَتصُّ يف كقؾِّ ُجقْرٍح َيـَْتِفقل إػ َظْظقٍؿ: كادقِضقَحِة، وُجقْرِح الَعُضقِد، ] الـقُع الثاين: اْْلِ

قجاِج، واْلق والساِق، والَػِخِذ، والَؼَدِم، وٓ ، إٓ قُجروِح،  قر كْسققُيْؼَتصُّ يف  ِر ذلؽ مـ الشِّ ـو ِر ِشق

َؾِة، و اْلققَؿلمقاْلققؿُ أن يؽقَن أظَظَؿ ِمقـ ادقِضقَحِة: كا اِصقَؿِة، و فؾقف أن َيْؼقَتصَّ ُمَقِضقَحًة، ولقف  مِة،ـَؼِّ

رايُة قاْلَؼققَقَد: فعؾقققفؿ اْلَؼققَقُد. وشققَأْرُش الزائققِد. وإذا َقَطققَع مجاظققٌة َضْرفققًا، أو َجَرُحقققا ُجْرحققًا ُيقِجققُب 

رايُة اْلَؼقَقدِ َمفقدورٌة. وٓ ُيْؼقَتصُّ مقـ ُظْضقٍق، قاِْلـايِة َمضؿقكٌة يف الـْػِس فم دوََنا، ققد، أو ديقة، وِشق

 .[وُجْرٍح قبَؾ ُبْرئِف، كم ٓ ُتْطَؾُب لف ديةٌ 

 ؾؼول:هذا افػصؾ افـقع اف وين مـ كقظل افؼصوص ؾقام دون افـػس يف ذـر 

راُح، فُقْؼَتصُّ يف كؾِّ ُجْرٍح َيـَْتِفل إػ َظْظؿٍ ققلف: )  (.  الـقُع الثاين: اْْلِ

ووبط افؼصوص يف ا روح: أكف جلؼتص يف ـؾ جرح جلـتفك إػ ظظؿ, ؾنن ـوون ٓ جلـتفول ؾؼود 

 ٓ جلؿؽـ ذفؽ.

 (.  كادقِضَحِة، وُجْرِح الَعُضِد، والساِق، والَػِخِذ، والَؼَدمِ ققلف: )

مـفوو: ادقِووحي, وهول: ا ورح يف افورأس, وافقجوف خوموي, إذا  لؾضابط السابؼ بلمثؾة:مّثؾ 

 أووحً افعظؿ, وأبوكتف.

ويف معـك ادقِوحي ـُؾ جرح جلـتفل إػ ظظؿ, ؾقام شوقى افقجوف, وافورأس: ـجورح افعضود, 

ؾػقوف وافسوق, وافػخذ, وافؼدم, ؾؽؾ هذه ادقاوع إذا وؿع ؾقفو جرح أووح افعظؿ واكتفك إفقوف, 

 افؼصوص.

 .(1)(﮼ ﮽) ظؿقم ؿقفف تعوػ: والدلقؾ:♦

                                 
 (.45ادوئدة, أجلي ) (1)
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جاِج، والْ ققلف: )  (.  ُجروِح قوٓ ُيْؼَتصُّ يف  ِر ذلؽ مـ الشِّ

: ُتطؾؼ ظذ ا رح يف افقجف, وافورأس خوموي, أموو يف ؽر وو ؾوال تسوؿك صوجي, بوؾ الشجة

 جلؼول فف: جرح, وشوتليت أكقاع افشجوج.

ؾوال  -أكوف ٓ جلؼوتص إٓ إذا اكتفوك ا ورح إػ ظظوؿ-افسووبؼ  كف بـوء ظذ افضوبطإ: فقؼقل هـا

ؿصوص ؾقام شقى مو ذـر مـ افشجوج, وهل ادقوحي, وٓ يف ؽرهو موـ ا وروح افتول ٓ تـتفول 

 إػ افعظؿ.

َٓ »مرؾقظووًو:  : حوودجلٌ افعبوووس بووـ ظبوود ادطؾووى والققدلقؾ َٓ َقققَقَد يِف اْلقققَؿْلُمقَمِة، َو

 َٓ َؾةِ قؿُ الْ اْلقَجائَِػِة، َو  .(1)«ـَؼِّ

وٕكف ٓ جللمـ مـ احلقػ, وافزجلودة ظـد افؼصوص ؾقام مل جلبؾغ ظظواًم موـ افشوجوج: إذ ووبطفو 

 ر.وظس

ـو ق ر كْس ققلف: )  (. ِر ِش

 ٓ ؿصوص يف ـسور افعظوم, إٓ يف افسـ ؾؼط, ؾنذا ـسور شـًّو أجرجلـو افؼصوص.

 , حقـام ـسورت ثـقي أختفو.(2)..«كتاُب اهلل الؼصاص»: حدجلٌ افُرَبقيع: والدلقؾ 

 أمو ؽره: ـعظؿ افقد, أو افرجؾ, وكحقهو, ؾال ؿصوص.

َؾِة، و اْلققَؿلمقاْلققؿُ إٓ أن يؽقَن أظَظَؿ ِمـ ادقِضقَحِة: كا اِصقَؿِة، وققلف: ) فؾقف أن َيْؼقَتصَّ  مِة،ـَؼِّ

 (.  ُمَقِضَحًة، ولف َأْرُش الزائدِ 

 افتل  شؿ افعظوم. ا اصؿة:

ؾة  افتل تـؼؾ افعظوم.: وادـؼِّ

 افتل تصؾ إػ جؾدة افدموغ, وخرجلطي افدموغ. وادلمقمة:

                                 
 (, وإشـوده وعقػ.8/65) (, ومـ ضرجلؼف افبقفؼل6755(, وأبق جلعذ )2637أخرجف ابـ موجف ) (1)

 مـ حدجلٌ أكس. (1675(, ومسؾؿ )2753أخرجف افبخوري ) (2)
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 ؾو رح وافشجي إذا ـوكً أصد مـ ادقوحي ؾؾؾؿجـل ظؾقف أن جلؼتص, وجللخذ مو زاد أرصًو.

اهلوصؿي ؾقفو ظشور مـ اإلبؾ, وادقوحي ؾقفو مخس مـ اإلبؾ, ؾنذا ُجرح هوصوؿًي ؾنكوف  فؿثاًل:

 رش وهق مخس مـ اإلبؾ.جلؼتص مقوحي, وجللخذ إ

 (.  وإذا َقَطَع مجاظٌة َضْرفًا، أو َجَرُحقا ُجْرحًا ُيقِجُب اْلَؼَقَد: فعؾقفؿ اْلَؼَقدُ ققلف: )

 إذا اصسك مجوظي يف ا ـوجلي ظذ أحود, وؿطعوقا مـوف ضرؾوًو, أو جرحوقا جرحوًو جلقجوى افؼوقد,

 فادسللة  ا حالتان:

اتػوق, ؾقؼوتص موـ ا ؿقوع إن ضؾوى ادجـول ظؾقوف أن جلؽقن ذفؽ بتامفٍم, وتشورك, و إوػ:

 افؼصوص.

 أن جلؽقن ذفؽ مـ ؽر نوفٍم, وٓ اتػوق, وإكام وؿع أ ؿ اصسـقا يف هذا افػعؾ. الثاكقة:

ؾفـو جُلؼول: إن نقزت أؾعوهلؿ, ؾؿـ مؾح ؾعؾف فؾؼطع ُؿطع, ومـ مل جلصوؾح ؾعؾوف فؾؼطوع ؾنكوف 

 جُلؼتص مـف بؼدر ؾعؾف.

قا يف افػعووؾ: ـووام فووق أتووقا بسووؽغ, واكؽبووقا ظؾقووف مجقعووًو, أو حدجلوودة وإن ـوووكقا ؿوود اصووسـ

 وووعقهو مجقعًو ظذ جلده, وكحق ذفؽ, ؾوفؼصوص ظذ ا ؿقع.

 وفؽـ فق تػرؿً أؾعوهلؿ, أو ؿطع ـؾ واحد مـ جوكى, ؾال ؿصوص.

 : أن ـؾ واحد مـفؿ مل جلؼطع افعضق بؿػرده, ومل جلشورك يف ؿطع مجقعف. والعؾة

 .(1)ـؾ واحد مـفؿ جلؿؽـ آؿتصوص مـف بؿػرده اؿتص مـفوإن ـون ؾعؾ 

 (.  رايُة اِْلـايِة َمضؿقكٌة يف الـْػِس فم دوََنا ققد، أو ديةقوشققلف: )

 .مضؿقكي -زاد إذا ا ـوجلي أثر مـ ا رح: أي-شوراجلي ا ـوجلي 

فوؽ, فق أن زجلدًا اظتدى ظذ ظؿرو ؾؼطع ضرؾًو مـف: ـلموبعف, أو جرحوف وكحوق ذ مثال ذلؽ:

ثؿ شورت ا ـوجلي, واكتؼؾً حتك أودت بوفقد, وأتؾػتفو, ؾونن ا ووين جلضوؿـ افقود, ؾونن شوورت إػ 

 افـػس حتك هؾؽ, ؾنكف جلضؿـ افـػس.

                                 
 (.25/289)« افشورح افؽبر» (1)
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 وهذا معـك ـالمف: شوراجلي ا ـوجلي مضؿقكي يف افـػس, ومو دو و.

 (.  رايُة اْلَؼَقدِ َمفدورةٌ قوِش ققلف: )

 .مضؿقكي ٓ مفدرة, -افؼصوص: أي-: افتل وؿعً بسبى افؼقد شقراية الؼقد

زجلد ؿطوع جلود ظؿورو ؾوؿتصصوـو موـ زجلود, وؿطعـوو جلوده, ثوؿ شوورى ا ورح إػ أن  مثال ذلؽ:

 أودى بـػس زجلد, ؾال وامن.

مووو روى افبقفؼوول, وؽووره ظووـ ظؿوورو, وظووع أ ووام ؿوووٓ يف افووذي جلؿووقت يف  والققدلقؾ:♦

 .«ٓ دَِيًة لفُ » افؼصوص:

أن مووو ترتووى ظووذ ادوولذون ؽوور »يف افؼطووع تعووٍد, وافؼوظوودة: وٕكووف ؿطووٌع بحووٍؼ, ومل حيصووؾ 

 «.مضؿقن

 (.  وٓ ُيْؼَتصُّ مـ ُظْضٍق، وُجْرٍح قبَؾ ُبْرئِفققلف: )

 إذا وؿعً ا ـوجلي بؼطع ظضق, أو جرح, ؾال جلؼتص مـ ا وين حتك جلزأ جرح ادجـل ظؾقف.

 والدلقؾ: ♦

ـَ أنَّ رجقاًل جقرَح، فقلراَد أن َيسقت» :حدجلٌ جووبر  .1 ؼقَد، فـََفقك الـبقل^ أن ُيسقتؼاَد مق

 .(1)«اْلاِرِح حتَّك يزَأ ادَجروُح 

 وٕكف ؿبؾ ُبرئف حيتؿؾ أن جلسوري ا رح. .2

 (.  كم ٓ ُتْطَؾُب لف ديةٌ ققلف: )

ـذفؽ ٓ جلؿؽـ فؾؿجـول ظؾقوف أن جلطوفوى ا ووين بدجلوي ظضوقه, أو جرحوف ؿبوؾ بورء ا ـوجلوي: 

 : ٓحتامل شوراجلي ا رح.وذلؽ

 

                                 
( مـ مـوـر 2/235(, وظّده افذهبل يف افتـؼقح )3115(, وافدارؿطـل )4568أخرجف افطزاين يف إوشط ) (1)

 .جلعؼقب بـ ـوشى
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 :  قال ادملػ

َرةٍ، أو َشَبٍب: َلِزَمْتُف دَِيُتف، فنن كاكت َظْؿدًا َُمْضًا فػل مقاِل اْلقاين قكؾُّ َمـ َأْتَؾَػ إِكساكًا بُِؿباَص ]

ُف صقاظؼٌة، حالٌَّة، وِصْبُف الَعْؿِد، واخلطُل ظذ ظاقَِؾتِف، فنن َ َصَب ُحّرًا صقغرًا فـََفَشقْتف َحقَّقٌة، أو أصقاَبتْ 

َيُة فقفم ػًا، وَققََّده، فمَت بالصاظؼِة أو اْلقَحقَِّة: َوَجَبت الدِّ  .[أو ماَت بَِؿَرٍض، أو َ ؾَّ ُحّرًا ُمَؽؾَّ

: دو ذـر ادمفػ ا ـوجلووت أظؼبفوو بوذـر افودجلوت, وبقوـفام ارتبووط: مـاشبة الؽالم ظذ الديات

 صوص, أو افدجلي.ؾنن ا ـوجلي جيى هبو واحٌد مـ أمرجلـ, إمو افؼ

 وإكام بدأ بلحؽوم افؼصوص: ٕكف ادطؾقب إظظؿ ظـد أوفقوء ادجـل ظؾقف.

 وأظؼبف بعد ذفؽ بلحؽوم افدجلوت فؾـػس ؾام دون افـػس.

 مجع دجلي, مصدر ودى افؼتقؾ, أي: أدى دجلتف. الديات:

 : ادول ادمدى إػ ادجـل ظؾقف, أو وفقف: بسبى ا ـوجلي.رظاً قص

 ديات: الؽتاب، والسـة، واإلمجاع:إصؾ يف ال ♦

ڀ ) : ؿقفف تعوػ:فؿـ الؽتاب -1 ڀ ڀ  ٻ پ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ 

ڤ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

چ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڈ ژ  ڈ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڇ ڇ  چ ڇ ڇ 

 .(1)(ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

                                 
 (.92افـسوء, أجلي ) (1)
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ـْ ُقتَِؾ َلُف َقتِقٌؾ َففُ : »: حدجلٌ أيب هرجلرةومـ السـة -2 قا َأْن ُيْػقَدى، َم ، إِمَّ ـِ َق بَِخْرِ الـََّظقَرْي

ا َأْن ُيْؼَتَؾ   «.  َوإِمَّ

وـذا ـتوب ظؿرو بـ حزم أن افـبل ^ ـتى فف ـتوبًو إػ أهؾ افوقؿـ ؾقوف افػورائض, وافسوــ 

 .(1)«ويف الـػِس مائًة مـ اإلبؾِ » وافدجلوت, وؾقف:

 .(2): مـعؼد ظذ وجقب افدجلي يف ا ؿؾيواإلمجاع. 3

 (.  َرةٍ، أو َشَبٍب: َلِزَمْتُف دَِيُتفقكؾُّ َمـ َأْتَؾَػ إِكساكًا بُِؿباَص ) ققلف:

 تؾزم افدجلي ـؾ مـ تسبى يف تؾػ اإلكسون, واإلتال  فف ضرجلؼون:

 ادبوصورة بوفؼتؾ ؾام دوكف, شقاء ـوكً ادبوصورة ظؿدًا, أو صبف ظؿد, أو خطل. إول:

 أو مو دوكف, وٓ جلبوصور هق ذفؽ. افتسبى, بلن جلتسبى أحٌد يف افؼتؾ, الثاين:

أن جلؾؼل ظؾقف أؾعك ؾتؼتؾوف, أو جلؾؼقوف هوق ظوذ أؾعوك, أو حيػور حػورة يف ضرجلوؼ  مثال التسبب:

 افـوس, ؾقؼع ؾقفو أحد, ؾػل ـؾ هذا افدجلي.

, ؾفوول صووومؾي فؾؿبوصووور, (...ڀ ڀ ڀ ڀ)ظؿووقم أدفووي افؼتووؾ, ومـفووو:  الققدلقؾ:♦

 وادتسبى.

 (.  ضًا فػل ماِل اْلاين حالَّةٌ فنن كاكت َظْؿدًا َُمْ ققلف: )

 إذا ـوكً ا ـوجلي ظؿدًا وضًو, ؾوفدجلي تؽقن يف مول ا وين, وتؽقن افدجلي حوّفًي ؽر ممجؾي.

 (.  وِصْبُف الَعْؿِد، واخلطُل ظذ ظاقَِؾتِفققلف: )

 أمو إذا ـوكً ا ـوجلي خطل, أو صبف ظؿد, ؾوفدجلي تستى ظذ ظوؿؾي ا وين.

, ؾفمٓء تؽقن ظؾوقفؿ -ـام شوقليت بقون ذفؽ يف ؾصؾ مستؼؾ-وت ا وين : هؿ ظصبوالعاقؾة

 دجلي اخلطل, وصبف افعؿد, وهذا مـ ختػقػ افشورع.

                                 
 (.2238), ومححف إفبوين يف اإلرواء (1447(, واحلوـؿ )4853أخرجف افـسوئل ) (1)

 (.8/367ادغـل ٓبـ ؿدامي ) (2)
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اقتتؾقِت امرأتقان مقـ ُهقَذيٍؾ، فرمقت إحقدامها إُخقرى »: حدجلٌ أيب هرجلرة  والدلقؾ:♦

ؾحؽوؿ افـبول ^ بوفدجلوي ظوذ  (1)«بحَجٍر فؼتؾْتفا، وما يف بطـِفا، فؼضقك ^ بِدَيَة ادرأةِ ظذ ظاقِؾتفقا

 افعوؿؾي.

وٕن ا وين خطوًو مل جلؼصود افؼتوؾ, ومل جلؼصود ا ـوجلوي, وا ووين افؼوتوؾ صوبف ظؿود, إكوام ؿصود 

 ا ـوجلي, وفؽـ مل جلؼصد افؼتؾ, ؾخػػ ظؾقفؿ. 

 أمو ادتعؿد ؾؾقس أهاًل فؾتخػقػ: ٕكف تعؿد افؼتؾ.

بل و ظذ افعوؿؾي يف ثالث شوـغ   : أن دجلي اخلطل, وصبف افعؿد ؿضوك ظؿر وظعواظؾؿ•

امووي: وٓ خموووفػ هلووام يف ظصووور و, ؾؽووون ؿد ابووـ ؿووول ,-شووـغ ثووالث موودة يف جلوودؾعق و: أي-

 .(2)إمجوظوً 

فنن َ َصَب ُحّرًا صغرًا فـََفَشْتف َحقٌَّة، أو أصاَبْتُف صاظؼٌة، أو ماَت بَِؿَرٍض، أو َ قؾَّ ُحقّرًا ققلف: )

ػًا، وَققََّده، َيُة فقفم ُمَؽؾَّ  (.فمَت بالصاظؼِة أو اْلقَحقَِّة: َوَجَبت الدِّ

فق أن رجاًل أخذ حرًا مغرًا ٓ جلؼدر ظذ افدؾوع ظـ كػسف, أو ـون حرًا ـبرًا ؾربطف يف جلدجلوف, 

أو رجؾقف, وحبسف يف جفي ؾامت بصوظؼي, أو فدؽتف حقي, أو فق أكف حغ احتبسف موت موـ ادورض, 

 ى افدجلي ظؾقف.ؾػل هذه افصقر جلضؿـ, و 

 ر , واحلرـي. وأكف هؾؽ بسبى تعدجلف ظؾقف, وحبسف, ومـعف مـ افتصوالعؾة: ♦

 

 

 

                                 
 (.1681(, ومسؾؿ )6915أخرجف افبخوري ) (1)

  .(8/375ادغـل ٓبـ ؿدامي ) (2)
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 ٌلاااااَفِص

 :  قال ادملػ

ٌؿ َصبِقَُّف، ومل ُيْس ] َب الرجُؾ َوَلَده، أو ُشؾطاٌن َرِظقََّتف، أو ُمَعؾِّ ـْ ما َتؾِقَػ بقف، قوإذا َأدَّ : مل َيْضَؿ ِْ ِر

ُب.اْلقؿُ ِمٍؾ، فَلْشَؼَطْت َجـقـًا َضِؿـَف، ولق كاَن التلديُب حلا  َمدِّ

ق  َرِط يف َدْظقَقى لقف، قوإن َضَؾَب السؾطاُن اْمرأًة لَؽْشِػ حؼِّ اهللِ، أو اْشقَتْعَدى ظؾقفقا َرُجقٌؾ بالشُّ

ػًا أن َيـِْزَل بئقرًا، ْسَتْعِدي، ولق َماَتْت َفَزظًا: مل َيْضَؿـَا. وَمـ َأَمَر ُمَؽؾَّ اْلقؿُ َفَلْشَؼَطْت: َضِؿـَف السؾطاُن و

 .[ُشؾطاٌن، أو  ُره هُ اشتْلَجرَ أو َيْصَعَد َصجرًة، فَفَؾَؽ بف: مل َيْضَؿـْف، ولق أنَّ أِمَر ُشؾطاٌن، كم لق 

 أصور ادمفػ يف هذا افػصؾ إػ مو جلتعؾؼ بوفتلدجلى, وكحقه, هؾ ؾقف وامن؟

َب الرجُؾ َوَلَده، أو ُشقؾطاٌن َرِظقَّ ققلف: ) قٌؿ َصقبِقَُّف، ومل ُيْسقوإذا َأدَّ ـْ مقا قَتقف، أو ُمَعؾِّ : مل َيْضقَؿ ِْ ِر

 (.  َتؾَِػ بف

إموؾ يف افتلدجلوى موـ ِؿَبوؾ افرجوؾ فقفوده, وافوزوج فزوجتوف, وافسوؾطون فرظقتوف, وادعؾوؿ 

 فطالبف, أكف ملذون ؾقف. 

 فؽـ فؽل جلؽقن افتلدجلى ملذوكًو ٓ جلضؿـ موحبف ٓبد ؾقف مـ صوروط: 

ب مستحؼًو فؾتلدجلى, ؾنن ـوون ؽور مسوتحؼ, بوؾ ُوووِرَب بوال شوبى, ؾنكوف أن جلؽقن ادمدَّ  .1

 جلضؿـ.

 أن ٓ جلؼصد بوفتلدجلى آكتؼوم, وافتشػل, بؾ جلؼصد بف افتلدجلى دصؾحتف. .2

 فتلدجلى افذي جلؼوم ظؾقف, ؾال جلمدب مغرًا, ٓ حيتؿؾ.اأن جلؽقن ادمَدب حيتؿؾ  .3

 مل, فؽـ ٓ جلشؼ.أن جلؽقن افتلدجلُى ؽر مزح, بؾ تلدجلى جلم .4

 أن جلؽقن فف ظؾقف وٓجلي: إمو وٓجلي تعؾقؿ, أو أبقة, أو زواج, وكحقه. .5
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   وذلؽ:أن جلؾتزم مو ورد يف افشورع ظـد افتلدجلى,  .6

ؾِقُدوا َفقْقَق َظشققرةِ » :حودجلٌ أيب بوردة  والقدلقؾ:أ. أن ٓ جلتجووز ظشوورة أشوقاط:  َٓ َهْ

ـْ ُحُد   .(1)»ودِ اهللَأْشَقاٍط، إَِّٓ يِف َحدو ِم

 :  ب. أن جلتجـووى ادؼوتووؾ: ـوووفرأس, وافؼؾووى, وافقجووف, وافوودفقؾ: حوودجلٌ أيب هرجلوورة

 .  (2)«َفْؾَقْجَتـِِب اْلَقْجَف: َفنِنَّ اهللَ َخَؾَؼ آَدَم َظَذ ُصقَرتِفِ »... 

 رار(.ورر, وٓ وورارًا بف, وافؼوظدة أكف: )ٓ وووٕن يف ذفؽ إو

وووامن ظووذ ادوومدب: ٕكووف موولذون فووف حقـفووو يف افتلدجلووى, ؾوونذا تووقؾرت هووذه افشوووروط ؾووال 

 وافؼوظدة: )أن مو ترتى ظذ ادلذون ؽر مضؿقن(.

فؽوـ فووق تعودى ؾنكووف جلضوؿـ: ـووام فووق زاد, وأشوور  يف افضووورب, أو ووورب مووـ ٓ حيتؿووؾ 

 افتلدجلى وكحق ذفؽ, ؾنكف جلضؿـ: ٕكف تعدى.

ُب اْلقؿُ ـقـًا َضِؿـَف، ولق كاَن التلديُب حلاِمٍؾ، فَلْشَؼَطْت َج ققلف: )  (.َمدِّ

 مـ أّدب حوماًل ؾلشؼطً بسبى افتلدجلى وؿـ. 

 : أن هذا افتلدجلى مور ؾقف تعٍد بوإلشؼوط, ؾقضؿـ ادمِدب دجلي ا ـغ.والعؾة

ققققلققف: ) َرِط يف قوإن َضَؾققَب السققؾطاُن اْمققرأًة لَؽْشققِػ حققؼِّ اهللِ، أو اْشققَتْعَدى ظؾقفققا َرُجققٌؾ بالشُّ

 (.  ْسَتْعِدياْلقؿُ ْشَؼَطْت: َضِؿـَف السؾطاُن وَدْظَقى لف، َفلَ 

, أو  فق أن افسؾطون ضؾى امرأًة فتحضور, إمو فؽشوػ حوؼ ات تعووػ, ـوام فوق ـوون ظؾقفوو حودي

تعزجلر, أو فؽشػ حؼ آدمول, ودّوو بؾغفوو إمور أشوؼطً محؾفوو موـ افػوزع وافرهوى, ؾونن احلؿوؾ 

 لؽـ ظذ مـ يؽقن ضمكف؟جُلضؿـ, 

ذي جلضؿـ.افسؾطون هق اف 

                                 
 (.1758(, ومسؾؿ )6855أخرجف افبخوري ) (1)

 (.2612مسؾؿ )أخرجف  (2)
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بعوٌ إػ امورأة ُمغقبوي ـوون جُلودخؾ ظؾقفوو,  ؾؼد روي أن ظؿور  والدلقؾ: فعؾ الصحابة،

ؾؼوفً: جلو وجلؾفو, موهلو وفعؿر! ؾبقـو هل يف افطرجلؼ إذ ؾزظً ؾضورهبو افطؾؼ ؾلفؼوً وفودًا, ؾصووح 

موقحتغ ثؿ موت, ؾوشتشور أمحوب رشقل ات ^ ؾؼول بعضفؿ: فقس ظؾقؽ صولء, ؾؼول ظوع 

إن ـون ؿوفقا يف هقاك ؾؾؿ جلـصحقا فؽ, إن دجلتف ظؾقؽ: ٕكؽ أؾزظتفو ؾلفؼتف, ؾلؿسؿ ظؾقوف : 

 .(1)ن ٓ جلزح حتك جلؼسؿفو ظذ ؿقمفظؿر 

 وٕن هالك ا ـغ ـون بسببف, ؾعؾقف وامكف.

 (.ولق َماَتْت َفَزظًا: مل َيْضَؿـَاققلف: )

زظًو بسبى افطؾى, أو آشوتعداء ؾوال مو شبؼ هق يف وامن هالك ا ـغ, أمو فق موتً ادرأة ؾ

 جلضؿـ افسؾطون يف احلوفي إوػ, وٓ ادستعدي يف اف وكقي.

 أن هذا فقس بسبٍى هلالـفو يف افعودة.والعؾة: ♦

ػًا أن َيـِْزَل بئرًا، أو َيْصَعَد َصجرًة، فَفَؾَؽ بف: مل َيْضَؿـْفققلف: )  (.  وَمـ َأَمَر ُمَؽؾَّ

, واشتلجره فعؿؾ معغ ؾفؾؽ هبذا افعؿؾ: ـام فق أموره أن جلـوزل يف إذا أمر رجٌؾ رجاًل مؽؾػوً 

ب ر ؾفؾؽ ؾقفو, أو أن جلصعد صجرة ؾسؼط مـفو ؾوامت, ؾونن أمور فوقس ظؾقوف ووامن ادولمقر حوغ 

 هؾؽ.

 أمر ادؽؾػ بقده, ومل جُلؽَرْه ظذ هذا افػعؾ, ومل جيـ ظؾقف أمر, ومل جلتعد ظؾقف. أنوالعؾة: ♦

 (. أِمَر ُشؾطانٌ  ولق أنَّ ققلف: )

أي: ٓ جلضؿـ, حتك وفق أن افذي أموره بصوعقد صوجرة, أو كوزول ب ور هوق افسوؾطون كػسوف: 

 : ٕكف مل جُلؽره ظذ ذفؽ.وذلؽ

                                 
 ( مـ ضرجلؼ احلسـ ظـ ظؿر, وإشـوده مـؼطع.18515أخرجف ظبد افرزاق ) (1)
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 (.  ُشؾطاٌن، أو  ُره هُ اشتْلَجرَ كم لق ققلف: )

و احلووفتغ ٓ توٓ ؾرق يف ظدم افضامن بوغ ـقكوف بطؾوى جمورد, أو ـوون بعؼود إجوورة, ؾػول ـؾ

 ـجلضؿ

اشتلجر افسؾطون, أو ؽره مـ افـووس زجلودًا فقبـول جودارًا ؾسوؼط ظؾقوف, أو ب ورًا ؾوامت  فؿثاًل:

 ؾقفو, وكحق ذفؽ, ومل جلتعد أمر, ومل جيـ ظؾقف: ؾنكف ٓ جلضؿـ. 

 أن ظؼد اإلجورة إكام تؿ برووك افعومؾ, واختقوره. والعؾة:♦
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 :  لػقال ادم

قًة، أو مائتقا قُحرِّ ادسؾِِؿ: ِماَئُة َبِعٍر، أو َأْلقُػ ِمثؼقاٍل َذَهبقًا، أو اثـقا ظشققْدَِيُة ال] َر َأْلقَػ دِْرَهقٍؿ فِضَّ

قا َأْحَضق ُُّ َيقِة، فَل َر َمقـ َتْؾَزُمقف: َلقِزَم القَقيِلَّ َقبقُلقف. فػقل َقْتقِؾ اْلَعْؿقِد قَبَؼَرةٍ، أو ألػا صاةٍ، هذه أصقُل الدِّ

ققٌس وظشققوِصققبْ  ققًة، قرون بـققَت َلبقققٍن، وَخققٌس وظشقققرون بـققَت خَمققاٍض، وَخققٌس وظشقققِفف: ََخْ رون ِحؼَّ

رون مقـ بـقل قرون َجَذَظًة، ويف اخلطلِ َهُِب َأَخاشًا: ثمكقن مـ إربعِة ادذكقرةِ، وظشققوَخٌس وظش

َِّ كِصقُػ  ،  خَماٍض، وٓ ُتْعَتَزُ الِؼقؿُة يف ذلقؽ، بقؾ السقالمُة. ودَِيقُة الؽتقا دَِيقِة ادسقؾِؿ، ودِيقُة ادجققدِّ

والقثـلِّ َثمُكمئِة دِْرَهٍؿ، وكسقاُؤهؿ ظقذ الـْصقِػ: كادسقؾؿَغ. ودَِيقُة الرقققؼ: قِقؿُتقف، ويف ِجراِحقف مقا 

َِ، وََيُِب يف اْلقَجـغ َذَكرًا كان، أو ُأكثك: ُظْش  ًة، وُظْشققَكَؼَصف بعَد اْلُزْ قف ُ قرَّ ا إن كقان ُر قِقؿتِفققُر دِيِة ُأمِّ

ُة َأَمًة. وإن َجـَك رققٌؼ َخَطًل، أو َظْؿدًا ٓ َقَقَد فقف، أو فققف َققَقٌد، واْختِقَر فققف ادقاُل  رَّ ُر احْلُ ، َمْؾقكًا، وُتَؼدَّ

ُ َشققُِّدُه بققَغ أن َيْػِدَيقف بققَلْرِش ِجـايتِقق قَؼ ذلققؽ بَرَقَبتِقف، فُقَخققرَّ ف، أو أو َأْتَؾقَػ مققآً بغقِر إذِن َشقققِِّده: َتَعؾَّ

 .[ُيْسؾَِؿف إػ َويِلِّ اِْلـايِة: فَقْؿؾَِؽف، أو َيبقَعف، وَيْدَفَع َثَؿـَف

,  ادؼادير:  ومػًو.ومجع مؼدار, وادراد هبو: ؿدر افدجلي ـاّمً

 وؿد ذـر ادمفػ يف هذا افبوب مو جلتعؾؼ بؽقػقي افدجلي, ومؼدارهو.

 , وادـوؾع.وبدأ بدجلي افـػس: ٕ و أهؿ, ثؿ ذـر بعدهو دجلوت إضرا 

رِّ ادسؾِِؿ: ِماَئقُة َبِعقٍر، أو َأْلقُػ ِمثؼقاٍل َذَهبقًا، أو اثـقا ظشقققلف: ) قًة، أو قدَِيُة احْلُ َر َأْلقَػ دِْرَهقٍؿ فِضَّ

َيةِ   (.  مائتا َبَؼَرةٍ، أو ألػا صاةٍ، هذه أصقُل الدِّ

 إذا ـون ادؼتقل مسؾاًم حرًا ؾتجى افدجلي, وأصور هـو إػ مؼدراهو:

افدجلي هلو مخسي أموقل, وهول: اإلبوؾ, وافبؼور, وافغوـؿ, وافوذهى, وافػضوي, ؾؿوـ واظؾؿ أن 

صووة, وموـ افوذهى أفوػ م ؼوول, وموـ  وْ اإلبؾ: موئي بعر, ومـ افبؼور موئتوو بؼورة, وموـ افغوـؿ أفػو

 ر أفػ درهؿ ؾضي.وافػضي اثـو ظش
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 .(1)وهق ؿقل ظؿر بـ اخلطوب, وضوووس, وافػؼفوء افسبعي

بِوِؾ ِموَئوًي وَؿَض »ـ أيب ربوح َأنَّ َرُشقَل اتِ ^: : حدجلٌ ظطوء بوالدلقؾ جَلِي َظَذ َأْهوِؾ اإْلِ ك يِف افدي

 َأْفَػْل َصوٍة, َوَظَذ َأْهوِؾ احْلَُؾوؾِ 
ِ
وء بِِؾ, َوَظَذ َأْهِؾ اْفَبَؼِر ِموَئَتْل َبَؼَرٍة, َوَظَذ َأْهِؾ افشَّ ـَ اإْلِ وٍي,  ِم ِمووَئَتْل ُحؾَّ

دٌ « َوَظَذ َأْهِؾ اْفَؼْؿِح  َػْظُف ُوَؿَّ  .(2)َصْق ًو مَلْ حَيْ

 ويدل  ذا الؼقل أدلة مـفا: ♦

ا َأْحَض ققلف: ) ُُّ  (.  َر َمـ َتْؾَزُمف: َلِزَم الَقيِلَّ َقبقُلفقفَل

ر مـ ظؾقف افدجلُي افدجلَي مـ أي واحد مـ هذه إمقال اخلؿسي ؾنكف جلؾوزم ويل ادجـول وإذا أحض 

 عفو بـقع مـفو.ظؾقف ؿبقهلو, وٓ جلؿؾؽ إفزام داؾ

 أن ـؾ هذه إكقاع اخلؿسي هل أمٌؾ يف افدجلي. والعؾة:♦

رون بـقَت َلبققٍن، قرون بـَت خَمقاٍض، وَخقٌس وظشققفػل َقْتِؾ اْلَعْؿِد وِصْبِفف: ََخٌْس وظشققلف: )

ًة، وَخٌس وظشقوَخٌس وظش    (.رون َجَذَظةً قرون ِحؼَّ

 افتغؾقظ وافتخػقػ يف اإلبؾ ؾؼط: : أن افدجلي ؿد تؽقن مغؾظي, وؿد تؽقن خمػػي, واظؾؿ

 افدجلي ادغؾظي: دجلي ؿتؾ افعؿد, وصبف افعؿد. أوًٓ:

:ومؼدارهو 

 بؾ..مخس وظشورون بـً خموض, وهل: مو هلو شـي مـ اإل1

 بؾ..مخس وظشورون بـً فبقن, وهل: مو هلو شـتون مـ اإل2

 بؾ..مخس وظشورون حؼي, وهل: مو هلو ثالث شـغ مـ اإل3

 ون جذظي, وهل: مو هلو أربع شـغ. .مخس وظشور4

                                 
ظداهو ؾؾقس مـ إمقل, إكام ُتَؼّقم بف افدجلي ظـد افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أن أمؾ افدجلي اإلبؾ ؾؼط, ومو  (1)

, ؾتؼقم مؼدارهو موئي مـ اإلبؾ وخترج, وافساوول, ـام فق اتػؼو أن تؽقن افدجلي مـ افذهى, أو افبؼر, وكحق 

 واختوره اخلرؿل, وهق مذهى افشوؾعل.

 ( وإشـوده وعقػ.4543أخرجف أبق داود ) (2)
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, أكوف ثور ظـ افصحوبي يف ؿتؾ افعؿد, وصبفف, ومـفو مو ورد ظـ ابـ مسوعقد آ: لدلقؾاو

رون بـوً ورون جذظوي, ومخوس وظشوورون حؼوي, ومخوس وظشوويف صبف افعؿود مخوس وظشو»ؿول: 

 .(1)«رون بـً فبقنو, ومخس وظشضخمو

 (.  رون مـ بـل خَماضٍ ققن مـ إربعِة ادذكقرةِ، وظشويف اخلطلِ َهُِب َأَخاشًا: ثمكققلف: )

 افدجلي ادخػػي: وتؽقن يف ؿتؾ اخلطل, وؿسؿتفو: مخسي أمخوس. ثاكقًا:

ظشورون بـً خموض, وظشورون بـً فبقن, وظشورون حؼي, وظشوورون جذظوي, وظشوورون 

 مـ بـل خموض.

 .(2)أكف روي ظـ ظع ودلقؾ ذلؽ: ♦

 (.  قؿُة يف ذلؽوٓ ُتْعَتَزُ الؼِ ققلف: )

ظـد إرادة إخراج اإلبؾ يف افدجلي ؾال اظتبور فؼقؿتفو, أي: ٓ جلؾوزم أن تشوسي بودؼودار ادوذـقر 

 رة آٓ  درهؿ, بؾ وفق بلؿؾ, أو بلـ ر.وهـو, وهق أ و ظش

 (.  بؾ السالمةُ ققلف: )

فغوـؿ, بغوض أي: إكام تعتز, وتشسط افسالمي مـ افعققب ؾقام جلدؾع مـ اإلبؾ, أو افبؼور, أو ا

 افـظر ظـ افؼقؿي.

 وووبط افسالمي: مو جيزي يف إووحل.

َِّ كِصُػ دَِيِة ادسؾؿِ ققلف: )  (.  ودَِيُة الؽتا

إذا ـون ادؼتقل ـتوبقًو معصقمًو: ـوفذمل, أو ادعوهد, أو ادسوتلمـ, ؾدجلتوف كصوػ دجلوي ادسوؾؿ: 

 ن مـ اإلبؾ.قمخسو

                                 
 .(17223أخرجف ظبد افرزاق ) (1)

 مـ حدجلٌ ابـ مسعقد مرؾقظًو, وفؽـ يف رؾعف وعػ. (2631(, وابـ موجف )4545وأخرجف أبق داود ) (2)
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أن رشقل اهلل ^ قضققك بقلنَّ » :ده حدجلٌ ظؿرو بـ صعقى ظـ أبقف ظـ ج والدلقؾ:♦

 .(1)«َظؼَؾ أهِؾ الؽتاِب كصُػ َظؼِؾ ادسؾؿغ

، والقثـلِّ َثمُكمئِة دِْرَهؿٍ ققلف: )  (.  ودِيُة ادجقدِّ

 إذا ـون ادؼتقل معصقمًو جمقشوقًو, أو وثـقًو, أو ؽره مـ ادشورـغ, ؾدجلتف ثامكامئي درهؿ.

امن, وابـ مسوعقد, ومل جلعور  هلوؿ خمووفػ يف ظصوورهؿ, أن هذا ؿول بف ظؿر, وظ  والدلقؾ:♦

 .(2)ؾؽون إمجوظًو, ؿوفف ابـ ؿدامي

 (.  وكساُؤهؿ ظذ الـْصِػ: كادسؾؿغَ ققلف: )

دو ؿّرر أن دجلي رجول افؽتوبقغ, ظذ افـصػ مـ دجلي ادسؾؿغ, ودو ـوكوً دجلوي كسووء ادسوؾؿغ 

 جلتفـ ظذ افـصػ مـ دجلي كسوء ادسؾؿغ.ظذ افـصػ مـ دجلي رجول ادسؾؿغ: ؾـسوء افؽػور د

 مخوس بوإلبوؾ وهول -ادسوؾؿ دجلوي ربوع: أي-ؾدجلي افؽتوبقي: كصوػ دجلوي ادسوؾؿي  وظذ هذا:•

 .  وظشورون

 ودو ـوكً دجلي ادجقد ثامكامئي درهؿ, ؾنن دجلي ادجقشوقي أربعامئي درهؿ.

جؾِ » حدجلٌ: والدلقؾ:♦  .(3)«وديُة ادرأةِ ظذ الـِّصِػ مـ ديِة الرَّ

ـو قِقَؿُتفُ ققلف: )
 (.  َودَِيُة قِ

ـّ  هوق: افعبود ادؿؾوقك ذـورًا, أو أك وك, موغرًا, أو ـبورًا, مؽوتبوًو, أو مودبرًا,  -بوفتشدجلد- افِؼ

ؾفذا دجلتف هل مؼدار ؿقؿتف, وظؿدًا ـون افؼتؾ, أو خطول, وشوقاء بؾغوً ؿقؿتوف دجلوي احلور, أو ـوكوً 

 أؿؾ, أو أـ ر.

                                 
(, وحسـف افسمذي 2644(, وابـ موجف )1472(, وافسمذي )4583(, وأبقداود )6716أخرجف أمحد ) (1)

  (.2251وإفبوين يف اإلرواء )

 (.8/451ادغـل ٓبـ ؿدامي ) (2)

, ووعػف إفبوين يف "إشـوده ٓ جل بً م ؾف"«: افتؾخقص»ـ حدجلٌ معوذ بـ جبؾ, وؿول يف أخرجف افبقفؼل م (3)

 .(2255)اإلرواء 
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 بؼقؿتف مفام بؾغً. أكف متؼقم, ؾضؿـوالعؾة: ♦

فق أن أحدًا ؿتؾ رؿقؼًو ؾــظر فؼقؿتف, ؾقدؾعفو افؼوتوؾ دجلوي, هوذا موو جلتعؾوؼ بـػسوف,  وظذ هذا:•

 أمو جراحف ؾلصور إفقفو بؼقفف.

َِ ققلف: )  (.ويف ِجراِحف ما َكَؼَصف بعَد اْلُزْ

ـّ هل: ؿدر مو كؼص مـ ؿقؿتف بعد افزء مـ ا ـوجلي.  أي: دجلي جراح افؼ

ٍّ رأشوف, وـوون ؿبوؾ ا ـوجلوي جلسوووي  :مثال ذلؽ رجوٌؾ َؿَطوَع جلوَد رؿقوٍؼ, أو أزال ظقـوف, أو صو

ظشورجلـ أفػًو, وبعد ا ـوجلي وبعد برئوف مـفوو أموبح جلسوووي مخسوي ظشوور أفػوًو, ؾقجوى ظوذ ا ووين 

 مخسي آٓ  رجلول.

ةً قوََيُِب يف اْلقَجـغ َذَكرًا كان، أو ُأكثك: ُظْش ققلف: ) ف ُ رَّ  (. ُر دِيِة ُأمِّ

 أصور إػ مو جلتعؾؼ بو ـوجلي ظذ ا ـغ وهق احلؿؾ يف افبطـ.

 :مـ حالتغاْلـغ فقفا  ٓ فؾق ؾو ـوجلي ظذ ا ـغ بعد كػخ افروح, 

 أن جلؽقن ا ـغ حرًا: ؾػقف ؽّرة. -أ

 ؾؿـ اظتدى ظذ امرأة ؾلشؼطً بو ـوجلي جـقـفو, فزمف ؽّرة.

لن تؽقن ؿقؿي افغورة ُظشوور دجلوي أم ا ـوغ, ؾونذا ـوكوً هل ظبد, أو أمي, فؽـ ؿّقدهو بوالغّرة: 

 إم م اًل دجلتفو مخسوقن مـ اإلبؾ, ؾوفغرة ؿقؿتفو مو جلسووي مخسًو مـ اإلبؾ.

ا إُْخقَرى، » :حودجلٌ أيب هرجلورة ويدل لقذلؽ: ♦ ـْ ُهقَذْيٍؾ َرَمقْت إِْحقَدامُهَ َأنَّ اْمقَرَأَتْغِ ِمق

ةٍ: َظْبققٍد، َأْو َأَمققٍة، وقضقققك بديققة ادققرأة ظققذ  َفَطَرَحققْت َجـِقـََفققا، َفَؼضقققك َرُشقققُل  اهللِ ^ فِقَفققا بُِغققرَّ

 .(1)«ظاقؾتفا

 أن افغرة مخس مـ اإلبؾ. وؿد ورد ظـ ظؿر, وزجلد 

                                 
 (.1681)(, ومسؾؿ 5759أخرجف افبخوري ) (1)
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 (.  ُر قِقؿتِفا إن كان َمْؾقكاً قوُظْش ققلف: )

 أن جلؽقن ا ـغ ممؿؾقـًو. -ب

 ُظشور ؿقؿي أمف. ؾنذا ـوكً أم ا ـغ رؿقؼي, وـون وفدهو ممؾقـًو, ؾدجلتف

ـ أفػوًو, ؾدجلوي ا ـوغ إذن: أفػوو جلؿقؿي ادرأة افتل اظتدي ظذ جـقـفو تسوووي ظشوور مثال ذلؽ:

 رجلول.

إذا وض فو ؽر شووقدهو, ـوام فوق تزوجوً وهول أموي, أموو فوق  وً *وتؽقن رؿقؼي, ووفدهو ممؾقـ

 وض فو شوقدهو ؾقفدهو مـف حٌر.

ُة َأَمةً ققلف: ) رَّ ُر احْلُ  (.  وُتَؼدَّ

 ُظشور ؿقؿتفو. جُلمخذإذا ـوكً احلرة حوماًل برؿقؼ ؾن و تؼّدر إُم أمًي, و

كقػ يتصقر أن تؽقن حرة حاماًل برققؼ؟ 

 إذا أظتؼفو شوقدهو, واصسط محؾفو افذي مـ ؽره ؾقؽقن افسوقد ؿد أظتؼ إموي, واصوسط

 أن جلؽقن محؾفو رؿقؼًو, ؾقصح.

 دجلي ا ـغ, إذا ُجـِك ظؾقف.افؼقؿي  شوركؼدر ؿقؿتفو, وكخرج ظُ وظذ هذا: •

وإن َجـَك رققٌؼ َخَطًل، أو َظْؿدًا ٓ َقَقَد فقف، أو فقف َقَقٌد، واْختَِر فقف ادقاُل، أو َأْتَؾقَػ مقآً ققلف: )

َؼ ذلؽ بَرَقَبتِف  (.  بغِر إذِن َشقِِّده: َتَعؾَّ

   ذـر ادمفػ ظدة حوٓت تتعؾؼ ا ـوجلي ؾقفو برؿبي افرؿقؼ ا وين:

 إذا جـك خطل, ـام فق رمك خطل ؾلموب آدمقًو ؾؼتؾف. إوػ:

إذا جـك ظؿدًا جـوجلي ٓ ؿقد ؾقفو: ـام فق ـوون افرؿقوؼ مسوؾاًم ؾؼتوؾ ـووؾرًا متعؿودًا, ؾوال  الثاكقة:

 ؿقد.

إذا جـك ظؿدًا ؾقف ؿقد, واختر ادول, ـام فق ؿتؾ مسؾاًم, أو ؿطوع جلوده واختوور إوفقووء  الثالثة:

 افدجلي.
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 .-اظتدى بـػسف بؾ بوإلتال , شوقده جللمره مل: أي-إذا أتؾػ موًٓ بغر إذن شوقده  رابع:ال

 ؾػل هذه احلوٓت تتعؾؼ ا ـوجلي برؿبي افرؿقؼ, وشر شوقد هذا افرؿقؼ بغ أحد أمقر ثالثي: 

ُ َشقُِّدُه بَغ أن َيْػِدَيف بَلْرِش ِجـايتِفققلف: )  (.  فُقَخرَّ

د: تػدجلوف بولرش ا ـوجلوي: بولن جلبؼوك افرؿقوؼ فوؽ, وتودؾع أرش ا ـوجلوي, : أن جلؼول فؾسوقإول

 وذفؽ إذا ـون أرش ا ـوجلي ؿدر ؿقؿي رؿقؼي, أو أؿؾ.

 (.  أو ُيْسؾَِؿف إػ َويِلِّ اِْلـايِة: فَقْؿؾَِؽفققلف: )

 أن جلعطقف ويَل ادجـل ظؾقف ؾقؿؾؽف. :الثاين

 (.  أو َيبقَعف، وَيْدَفَع َثَؿـَفققلف: )

 فالثؿـ ٓ فؾق مـ: : أن جلبقع افرؿقؼ, وحقـفو جلـظر,الثالث

 أن جلؽقن مسووجلًو  ـوجلي افرؿقؼ. .1

 . أو أؿؾ.2

 . أو أـ ر.3

ؾنن ـون مسووجلًو فؾجـوجلي, ـام فق ـوكً ا ـوجلي مخسي آٓ  وؿقؿي افرؿقؼ مخسوي آٓ , ؾقلخوذ 

 اف ؿـ.

ؿقؿي افرؿقؼ شبعي آٓ , ؾقلخوذ وإن ـون أـ ر مـ ا ـوجلي, ـام فق ـوكً ا ـوجلي مخسي آٓ , و

 ويل ا ـوجلي مخسي آٓ  ومو زاد ؾؾؾسوقد.

فقم يتعؾؼ بؿؼدار الديات:: اخلالصة 

 دجلي ادسؾؿ احلر افذـر: موئي مـ اإلبؾ. .1

 .-ن مـ اإلبؾقأي: مخسو-إك ك: كصػفو  .2

 دجلي افؽتويب احلر افذـر: كصػ دجلي ادسؾؿ احلر. .3

 دجلي ادسؾؿي احلرة. إك ك افؽتوبقي: كصػ .4
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 افقثـل ادجقشول وكحقهؿ: ثامكامئي درهؿ. .5

 .-درهؿ أربعامئي: أي- فوإك ك ادجقشوقي, وافقثـقي: كصػ .6

إن - ا ـغ: ظشوور دجلوي أموفدجلي : ؿقؿتف, ويف جراحف: مو كؼص بعد افزء, وأن وأن دجلي افرؿقؼ

 .-إن ـون رؿقؼوً - , وُظشور ؿقؿتفو-ـون ُحّراً 
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 :قال ادملػ 

ٌَ واحٌد: كإكِػ، والؾساِن، والذَكِر: فػقف دَِيقُة القـْػِس، ومقا قَمـ َأْتَؾَػ ما يف اإلكساِن مـف ص] ل

، وَثْدَيِل ادرأةِ، وُثـُْدَؤَِتِ  ْحَقْغِ ػتِغ، والؾَّ ، فقف مـف َصقئاِن: كالعقـِغ، وإُُذكغ، والشَّ ـِ  الرُجقِؾ، والققدي

َيقققُة، ويف أَحقققِدمها: كِْصقققُػفا، ويف  ، وإشقققؽَتِل ادَقققْرَأةِ، فػققققفم الدِّ ، وإُْكَثَققققْغِ جؾِغ، وإْلَقَتقققْغِ والقققرِّ

: ُربُ  ـٍ َيُة، ويف كؾِّ َجػق َيِة، ويف احلاِجِز بقـَفم: ُثُؾُثفا، ويف إجػاِن إربعِة الدِّ : ُثُؾَثا الدِّ ـِ ُعفقا، اْلقَؿـِْخَرْي

جؾِغ، ويف كقؾِّ إِْصقَبٍع: ُظْشق : الدّية: كلصقابِع القرِّ ـِ َيقِة، ويف كقؾِّ َأْكُؿَؾقٍة: ُثُؾقُث قويف أصابِع القدي ُر الدِّ

َيِة، واإلهباِم َمػصالِن، ويف كؾِّ َمْػِصٍؾ: كِْصُػ ُظْش قُظْش  ِـّ قِر الدِّ َيِة: كِدَيِة الس  .[ِر الدِّ

 مجع ظضق. إظضاَ:

و, ودجلووي مـوووؾع مؼوودار دجلووي أظضوووء اإلكسووون: ـوفقوود, وافرجووؾ, وكحق وو وؿوود ذـوور يف افبوووب

 إظضوء: ـوفشؿ, وؽره مـ احلقاس.

ٌَ واحقٌد: كققإكِػ، والؾسقاِن، والققذَكِر: فػققف دَِيققُة قَمقـ َأْتَؾققَػ مقا يف اإلكسققاِن مـقف صققققلقف: ) ل

 (.  الـْػسِ 

 ون.ؿرر ادمفػ ووبطًو يف افبوب, وهق أن مـ أتؾػ صوق ًو مـ اإلكس

 .-طع, وأتؾػ مـفوؿ افتل افـػس دجلي: أي-ؾنن ـون ؾقف صولء واحد: ؾػقف افدجلي ـومؾي  -أ

, ؾدجلتفو دجلي افـػس افتل ؿطع مـفو.مثالف:  ًْ ُر, إذا ُؿطَِع ـَ  إكػ, وافؾسون, وافَذ

 ؾػل ؿطع أكػ احلر ادسؾؿ افذـر: موئي مـ اإلبؾ.

 ؾ.ن مـ اإلبقويف فسون ادرأة ادسؾؿي احلرة: مخسو

 ن مـ اإلبؾ, وهؽذا.قويف ذـر احلر افؽتويب افذـر: مخسو
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َكِر: الديقُة، ويف إكقِػ إذا ُأوِظقَب َجقدظًا: » حدجلٌ ظؿرو بـ حزم, وؾقف: والدلقؾ:♦ ويف القذَّ

 .(1)«الديُة، ويف الؾساِن: الديةُ 

،ققلف: ) ْحَققْغِ ػتِغ، والؾَّ وَثقْدَيِل ادقرأةِ، وُثـْقُدَؤَِتِ  وما فقف مـف َصقئاِن: كالعقـِغ، وإُُذكغ، والشَّ

َيققُة، ويف أَحققِدمها:  ، وإشققؽَتِل ادَققْرَأةِ، فػقققفم الدِّ ، وإُْكَثَقققْغِ جؾِغ، وإْلَقَتققْغِ ، والققرِّ ـِ الرُجققِؾ، والقققدي

 (.  كِْصُػفا

إذا أتؾػ صوق ًو يف بدن اإلكسون مـف اثـون, ؾنن أتؾػفام ؾوفدجلوي ـومؾوي, وإن أتؾوػ أحود و  -ب

 افدجلي.ؾـصػ 

إٓ إن ـوكً ظغ أظقر, ؾنكف إذا أتؾػفو ؾػقفوو افدجلوي ـومؾوي: ٕن افعوغ تؼوقم مؼووم افعقـوغ يف 

 افـظر.

افدجلوي ـومؾوي, وإحودا و ؾقفوو كصوػ افدجلوي, ويف كصوػ  ام: إذا ؿطعفوام مجقعوًو ؾػوقف* إذكان

 إحدا و ربع افدجلي.

دجلتوون: ٕن ادـػعوي هـوو هول يف أمور ؾنن جـك ظذ إذكغ مجقعًو, وأتؾػ مـػعي افسؿع: ؾعؾقف 

آخر ؽر ظضق إذن, ؾؼود جلسوؿع وهوق مؼطوقع إذن موـ خورجفوو, وؿود جلؽوقن أموؿ, وهوق ذو 

 أذن, وظذ هذا ؾعؾقف دجلٌي: ٕجؾ مـػعي افسؿع, ودجلي: ٕجؾ جورحي إذن.

ٕن مـػعوي افبصوور هول يف  وذلؽبخال  افعغ فق جـك ظؾقفو, ؾذهى افبصور, ؾدجلي واحدة: 

 .أظؿك أمبح افعغ ظذ لُجـ ؾنذا ,-افعغ: أي-افعضق كػسف 

 مـ افدجلي. افشػي كسبتف و كصػفو, ويف جزء مـ احدإ: إن ؿطعفام ؾوفدجلي, و* الشػتان

: و وو افعظوامن افؾوذان ؾوقفام إشوـون, ؾونن ؿؾعفوام بوام ظؾوقفام موـ إشوـون ؾدجلوي الَؾحقان *

 افؾحقغ, ودجلي إشـون.

                                 
 (.2238), ومححف إفبوين يف اإلرواء (1447(, واحلوـؿ )4853أخرجف افـسوئل ) (1)



  

 
 الاااااااااااااااادي تكتاااااااااااااااا   

 
321 

إن ؿطعفام ؾوفدجلي, وأحد و كصػفو, ؾنن ؿطع احلََؾؿي مـ ـَِؾوقفام ؾوفدجلوي ـومؾوي: : * ثديا ادرأة

 ٕن مـػعي اف دي يف احلؾؿي ؾفل م ؾ احلشػي, ؾنن ؿطع جزءًا مـ احلؾؿي ؾحؽقمي.

 : بؿـزفي اف دجلغ فؾؿرأة, وحيصؾ هبام ا امل, ؾػل ؿطعفام افدجلي.* ثـدوتا الرجؾ

ون مـ افؽقع, وٓ ؾرق يف ذفؽ بغ أن جلؼطع افقد مـ ادرؾوؼ, وادؼصقد بوفقد: مو ـ القدان: *

 أو افؽػ, أو افؽتػ, ؾال جلـظر فؾزائد.

افدجلوي: موـ افؽعوى, وموو زاد ؾوال موع أختفوو : وادؼصقد بوفرجؾ افتول يف ؿطعفوو الرجالن *

 اظتبور فف, وٓ ؾرق يف ذفؽ بغ رجؾ إظرج, وؽره.

 حدة كصػفو, ويف بعضفو بوفـسبي.: إن ؿطعفام ؾوفدجلي, ويف والقتانإ *

 .ام: أي: اخلصوقتون, وجلؼول ؾقفام مو يف شوبؼو إكثقان *

 حوؾتو ؾرجفو. -بػتح اهلؿزة, وـسورهو-: ادرأة ااشؽت *

َيِة، ويف احلاِجِز بقـَفم: ُثُؾُثفاققلف: ) : ُثُؾَثا الدِّ ـِ  (.  ويف اْلقَؿـِْخَرْي

 .(1)ػل ا زء ثؾٌ افدجلي, وهذا جلؽقن يف إكػإذا أتؾػ صوق ًو ؾقف ثالثي أجزاء ؾ -ج

 وذفؽ ٕن ادورن ثالثي أجزاء: ادـخران, واحلوجز بقـفام, ؾتقزع افدجلي ظؾقفو.

فق ؿطع أحد ادـخرجلـ ؾؼط ؾ ؾوٌ افدجلوي, وفوق ؿطعفوام موع احلووجز بقوـفام ؾوفدجلوي : هذا وظذ•

 ي, وٓ تزجلد.ـومؾي, ؾنن ؿطع مع اف الثِي افؼصبَي ؾال ؾرق, بؾ افدجلي ـومؾ

 ؾنن ذهى مع إكػ مـػعي افشؿ ؾدجلتون. 

 لٌء زائد ظـ ا ورحي.و: مو شبؼ ذـره يف إُُذِن: أن ادـػعي يف إكػ صوالعؾة♦

: ُرُبُعفاققلف: ) ـٍ َيُة، ويف كؾِّ َجػ    (.ويف إجػاِن إربعِة الدِّ

دجلوي, ويف ـؾفوو افدجلوي ـومؾوي, إذا أتؾػ مو يف اإلكسون مـف أربعي أصوقوء, ؾػل افقاحد ربع اف -د

 .-ؽطوء افعغ-وهذا جلؽقن يف إجػون 

                                 
 ـف, وهق ثالثي أجزاء: ادـخران, واحلوجز بقـفام.إكػ ؾقف مورن, وؿصبي, وادورن: مو ٓن م (1)
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: أن ـؾ ظغ هلو جػـون: أظذ, وأشػؾ, ؾنذا أتؾػفو ؾوفدجلي ـومؾوي, وإن أتؾوػ أحودهو والعؾة♦

 ؾربع افدجلي, وهؽذا.

جؾغِ ققلف: ) : الدّية: كلصابِع الرِّ ـِ  (.  ويف أصابِع القدي

دجلـ, أو افورجؾغ, ؾونذا ؿطوع أموبعًو مـفوو ؾػقفوو دجلوي, إموبع ؾقفو افدجلوي, شوقاء أمووبع افقو

 وأصور بعد هذا إػ مؼدار دجلي إموبع.

َيِة، ويف كؾِّ َأْكُؿَؾٍة: ُثُؾُث ُظْش قويف كؾِّ إِْصَبٍع: ُظْش ققلف: ) َيقِة، واإلهبقاِم َمػصقالِن، ويف قُر الدِّ ِر الدِّ

َيةِ قكؾِّ َمْػِصٍؾ: كِْصُػ ُظْش   (.  ِر الدِّ

 افقدجلـ, وافرجؾغ بقو و ـام جلع:دجلي أموبع 

 إذا ؿطع أموبع افقدجلـ ـؾفو, أو أموبع افرجؾغ ـؾفو, ؾوفدجلي ـومؾي. أوًٓ:

 إموبع ؾُعشور افدجلي, وهل ظشور مـ اإلبؾ. إحدىإذا ؿطع  ثاكقًا:

 إذا ؿطع أكؿؾي, أو مػصاًل مـ مػومؾ إموبع, ؾػقف تػصوقؾ: ثالثًا:

 إٓ مػصالن. وكصػ ُظشور افدجلي: ٕن اإلهبوم فقس ؾقفإن ـون مـ اإلهبوم ؾػقف  -أ

وإن ـووون مووـ ؽوور إمووبع اإلهبوووم, ؾػقووف ثؾووٌ ُظشووور افدجلووي: ٕن ـووؾ أمووبع ؾقووف ثالثووي  -ب

 مػومؾ.

ِـّ ققلف: )  (.  كِدَيِة الس

ٍـّ ؾقوف مخوس موـ اإلبوؾ, وجلسوتقي يف ذفوؽ افسوـ  يف إشـون افدجلي ـذفؽ, ومؼدارهو: ـؾ ش

 وافضورس وافـوب.

 .(1)«ويف السـ َخس مـ اإلبؾ» حدجلٌ ـتوب ظؿرو بـ حزم, وؾقف: دلقؾ:وال♦

ون توون وثالثوقن, ؾؾوق جـوك ظؾقفوو مجقعوًو ؾوفدجلوي: اثـتؾلشـون اإلكسون ظددهو: اثـ :هذا وظذ•

 وثالثقن مضوروبي يف مخس, ؾتسووي موئي وشتغ مـ اإلبؾ.

                                 
 (.2238), ومححف إفبوين يف اإلرواء (1447(, واحلوـؿ )4853أخرجف افـسوئل ) (1)
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 ٌلاااااَفِص

 :  قال ادملػ

قٍة: دَِيقٌة كام] ، والقذْوُق، وكقذا يف الؽققالِم، قؾقٌة، وهقل: السقؿُع، والبصقويف كقؾِّ حاشَّ ُر، والشقؿُّ

ِل، وإكِؾ، والـؽاِح، وظَدِم اشتؿسقاِك البققِل والغقائِط. ويف كقؾِّ واحقدةٍ مقـ قوالعؼِؾ، وَمـػعِة ادش

 ، ، وأهداِب العقـقْغِ َيُة، وهل: َصَعُر الرأِس، والؾحقِة، واحلاِجَبْغِ عقِر إربعِة الدِّ فقنن ظقاَد فـََبقَت الشُّ

َيُة كامؾًة، وإن َقَؾَع إظقُر ظَغ الصحقِح ادمثَِؾَة لَعْقـِقف الصقحقحِة  َشَؼَط ُمقَجُبُف. ويف ظِغ إظقِر الدِّ

ه  .[َظْؿدًا فعؾقف دَِيٌة كامؾٌة، وٓ قِصاَص، ويف َقْطِع يِد إَْقَطِع كِْصُػ الديِة كَغْرِ

 ادـوؾع فهظضوء.ظؼد ادمفػ هذا افػصؾ: فبقون دجلي 

ٍة: دَِيٌة كامؾٌة، وهل: السؿُع، والبصققلف: ) ، والذْوُق قويف كؾِّ حاشَّ  (.  ُر، والشؿُّ

مـ أتؾػ واحدة مـ مـػعي احلقاس اخلؿس يف اإلكسون ؾػل ذفؽ افدجلي, وذـور ادمفوػ هوذه 

 احلقاس ؾسوق مـفو أربعًو. 

 .(1)«ويف السؿع الدية»: حدجلٌ معوذ ويدل لذلؽ: ♦

 ـوجلي ظذ هذه احلقاس ؾقفو تػصوقؾ:وا 

: افسؿع, ؾنذا جـك ظؾقف حتك ذهى افسؿع ؾػقف افدجلي ـومؾوي, وإن ذهوى بعوض افسوؿع أوًٓ 

َؾبِِؼْسوطِف إن ُظؾِووؿ ؿوودُر افووذاهى, وإن مل جُلعؾووؿ افووذاهى ؾحؽقموي, ؾوونن ذهووى افسووؿع مووع إذكووغ 

 ؾدجلتون.

بعوض افبصوور ؾوفدجلوي تؽوقن بؼودر  : افبصور, وؾقف دجلوي ـومؾوي إن ذهوى ـؾوف, وإن ذهوىثاكقاً 

 افذاهى بِِؼسطف, ؾـصػ افبصور كصػ افدجلي وهؽذا.

 افشؿ, ؾنن ذهى ـؾف ؾدجلي ـومؾي, وإٓ ؾبؼدر مو ذهى. ثالثًا:

 افذوق, ؾنن ذهى ـؾف ؾػقف افدجلي, شقاء ذهى مع افؾسون, أو وحده. رابعًا:

                                 
 (.2278), ووعػف إفبوين يف اإلرواء (8/85)أخرجف افبقفؼل  (1)
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 (.  وكذا يف الؽالمِ ققلف: )

 لف أحقال: وهذا مـ ادـوؾع: افؽالم, خامساً 

 . إن ذهى افؽالم ـؾف ؾدجلي.1

 . إن ذهى بعض افؽالم ؾبؼدره, وجلؼسؿ ظذ ثامكقي وظشورجلـ حرؾًو.2

 (.  والعؼؾِ ققلف: )

ُـّ أحقوكووًو وجلػقووؼ  شادشققًا: وو افعؼووُؾ إذا ذهووى ـّؾووف ؾوفدجلووي ـومؾووي, وإن ذهووى بعضووف بحقووٌ جُيَ

 أحقوكًو, ؾبؼدر افذاهى.

 (.  والـؽاِح، وظَدِم اشتؿساِك البقِل والغائطِ ِل، وإكِؾ، قوَمـػعِة ادشققلف: )

 مـػعي ادشول, ؾنذا أظوؿف ظـ ادشول نومًو ؾعؾقف افدجلي ـومؾي. شابعًا:

 مـػعي إـؾ, إمو بلن تذهى صفقة افطعوم, أو آكتػوع بف, وظدم آشتطوظي ظؾقف. ثامـًا:

 ـومؾي.: مـػعي افـؽوح, بلن ٓ جلؼدر ظذ ا امع, ؾػقفو افدجلي تاشعاً 

 ً: ظوودم اشتؿسوووك افبووقل, وافغوووئط, وـووذا افوورجلح, ؾوونذا أموووقى إموووبي ذهووى معفووو ظاصقققرا

 اشتؿسوك هذا إصوقوء ؾوفدجلي ـومؾي.

ادـوؾع افدجلي ـومؾي: ٕن يف ـوؾ واحودة مـفوو مـػعوي ـبورة, فوقس يف افبودن  هوإكام جعؾ يف هذ

 م ؾفو, ؾوشتحؼ بتػقجلتفو دجلي ـومؾي.

، ويف كؾِّ واحدققلف: ) َيُة، وهل: َصقَعُر القرأِس، والؾحققِة، واحلقاِجَبْغِ عقِر إربعِة الدِّ ةٍ مـ الشُّ

 (.  وأهداِب العقـْغِ 

مـ ادـوؾع افشعر: دو ؾقف مـ ا وامل, ودوو ؾقوف موـ مـػعوي فؾبودن وافقؿوجلوي بوف, ؾونذا ُجـِول ظوذ 

 افشعر جـوجلٌي ترتى ظؾقفو ذهوُبف ذهوبًو ٓ رجعي ؾقف ؾػقف افدجلي.

 .(1)«يف الشعر الدية» :: مو روي ظـ ظع, وزجلد بـ ثوبً دلقؾوال

                                 
 .(9/163(, وابـ أيب صقبي يف )9/319أثر ظع: أخرجف ظبد افرزاق ) (1)
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 (.  فنن ظاَد فـََبَت َشَؼَط ُمقَجُبفُ ققلف: )

إذا ـون أخوذ ظوذ افشوعر افوذاهى دجلوًي, ثوؿ ظوود افشوعر وكبوً, ؾنكوف جلوُردُّ موو أخوذ موـ أرش 

 ا ـوجلي, أو افدجلي.

َيُة كامؾةً ققلف: ) ظقُر ظَغ الصقحقِح ادمثَِؾقَة لَعْقـِقف الصقحقحِة وإن َقَؾَع إ، ويف ظِغ إظقِر الدِّ

 (.َظْؿدًا فعؾقف دَِيٌة كامؾٌة، وٓ قِصاَص 

  فم احلؽؿ؟إذا جـك ظذ ظغ إظقر افسؾقؿي, ؾلمبح ٓ جلرى: إذ ذهى بصوره, 

 .ظذ ا وين افدجلي ـومؾي, وشبؼً اإلصورة إػ ذفؽ 

 ويدل لذلؽ:♦

 .وظ امن, وظع  أكف افقارد ظـ افصحوبي: ـعؿر, .1 

أن ظغ إظقر ُتؼوم مؼوم افعقـغ يف افبصور, ؾػل إتالؾفو إذهوب دـػعوي افبصوور افتول ؾقفوو  .2

 افدجلي.

هققلف: )  (.  ويف َقْطِع يِد إَْقَطِع كِْصُػ الديِة كَغْرِ

إؿطع افذي فقس فف إٓ جلد واحودة هوق ـغوره, ؾؾوق ُؿطعوً جلوده افبوؿقوي ؾػقفوو كصوػ افدجلوي 

 إؿطع.  ـغر

وإكام ؾرؿـو بقـفو وبغ ظغ إظقر: ٕن ظغ إظقر ؿوئؿي بؿـػعي افبصور ـؾف, أمو جلوُد إؿطوع 

 ؾن و ٓ تؼقم بؿـػعي افقد ادؼطقظي.

 

 

 

                                
 

 .(8/98(, وافبقفؼل يف افؽزى )9/163زجلد بـ ثوبً: ؾلخرجف ابـ أيب صقبي ) وأمو أثر

 (.2295)فبوين يف اإلرواء ووعػفام إ
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 :  قال ادملػ

ًة، وهقل: َظْشق] ُة: اُْلْرُح يف الرأِس، والقجِف خاصَّ جَّ قِرُص اْلْؾقَد أي:  ٌر:قالشَّ احلارصقُة التقل ََتْ

ف قؾققاًل، وٓ ُتْدِمققف، ثققؿ الباِزَلقُة، وهقل: الدامقققُة، والدامعقُة، وهقل: التقل َيسقققُؾ مـفقا القدُم، ثققؿ  َتُشقؼُّ

ْؿَحاُق، وهقل: مقا  الباِضَعُة، وهل: التل َتْبَضُع الؾحَؿ، ثؿ ادتالِ َُة، وهل: الغائصُة يف الؾحِؿ، ثؿ السِّ

َر فقفقا، بقؾ ُحؽقمقٌة، ويف ادَُقِضقَحةِ  هرٌة َرققؼٌة، ففذق الَعْظِؿ قشبقـَفا وبغَ  وهقل مقا - اخلْؿُس ٓ ُمَؼقدَّ

ُزه ِشقُؿف، وفقفقا -ُتَقِضُح العظقؿ، وُتقْزِ : َخسقُة َأْبِعقَرةٍ، ثقؿ ا اِصقَؿُة، وهقل التقل ُتَقِضقُح الَعْظقَؿ، وهَتْ

َؾُة، وهل: ما ُتَقضِّ اْلقؿُ رُة أبعرةٍ، ثؿ قَظش ِشُؿف، وَتـُْؼُؾ ِظظاَمفقاـَؼِّ َرة قوفقفقا َخقس ظشق- ُح العْظَؿ، وهَتْ

َيقِة، وهقل التقل  َيقِة، ويف اْلائػقِة ُثُؾقُث الدِّ مـ اإِلبِِؾ، ويف كؾِّ واحدةٍ مـ ادلمقمقِة، والدامغقِة ُثُؾقُث الدِّ

ُققَقَتْغِ بعقٌر، ْ َؾِع، وكقؾِّ واحقدةٍ مقـ السَّ ، ويف الضِّ
ِِ ـِ اْلقَجْق ارعِ قويف َكْسق َتِصُؾ إػ باض وهقق - ِر القذِّ

ْكِد، والَعُضقِد، والَػِخقِذ، والسقاِق إذا َجقَزَ ذلقؽ مسقتؼقمً  : َبعقراِن. ومقا -الساظُد اْلامُع لعْظَؿل الزَّ

راِح، وَكْس  َم اْلققَؿْجـِلُّ ظؾققف كلكقف ظبقٌد قِر الِعظاِم فػقف ُحؽقمٌة، واْلققظدا ذلؽ مـ اْْلِ ُحؽقمُة: أن ُيَؼققَّ

يقِة، كقنن كقان ٓ ِجـايَة بف َم وهل بف قد َبِرَئْت، فم َكَؼقَص مقـ الِؼقؿقِة فؾقف ِمثقُؾ كِسقبتِف مقـ الدِّ ، ثؿ ُيَؼقَّ

قِقؿُتف ظبدًا َشؾقًم ِشتَِّغ، وقِقؿُتف باِْلـايِة ََخسَغ فػقف ُشقُدُس دَِيتِقف، إٓ أن تؽققَن احلؽقمقُة يف َُمَقؾو لقف 

ٍر فال َيْبُؾُغ هبا  رَ اْلقؿُ ُمَؼدَّ  .[َؼدَّ

 .(1): مجع صجي, وهل ا رح يف افقجف, وافرأس خومي, ويف ؽرهو ٓ تسؿك صجيالِشجاج

 وظؼد ادصـػ هذا افبوب: فبقون مو جيى يف افشجوج, وـسور افعظوم مـ افدجلي.

ةً ققلف: ) ُة: اُْلْرُح يف الرأِس، والقجِف خاصَّ جَّ  (.  الشَّ

 فرأس, أو افقجف.هذا تعرجلػ افشجي, وشؿقً بذفؽ: ٕ و تؼطع ا ؾد مـ ا

                                 
ْأِس, َواْ َْؿُع: (: 1/355ؿول يف ادصبوح ) (1) ًْ يِف اْفَقْجِف, َأْو افرَّ وَك ـَ ك بَِذفَِؽ إَذا  اَم ُتَسؿَّ َراَحُي, َوإِكَّ ُي: اْ ِ جَّ افشَّ

 ِصَجوٌج.
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 .(رٌ قوهل: َظْش ققلف: )

افشجي هلو ظشور مراتى شوؿفو ادمفػ, وبدأ بوٕخػ مـفوو, وهوذه افعشوور مخوس مـفوو افدجلوي 

 ؾقفو مؼدرة, ومخس ٓ دجلي ؾقفو, وإكام ؾقفو حؽقمي.

ف قؾقاًل، وٓ ُتْدِمقفققلف: ) ِرُص اْلْؾَد أي: َتُشؼُّ  (.  احلارصُة التل ََتْ

 جرح جلسور ٓ جلسوقؾ مـفو دم, إكام صؼً صوق ًو جلسورًا مـ ا ؾد. وهل هذه إوػ:

 (.  ثؿ الباِزَلُة، وهل: الدامقُة، والدامعُة، وهل: التل َيسقُؾ مـفا الدمُ ققلف: )

 افدامقي, وافدامعي وهل: افتل جلسوقؾ مـفو افدم. الثاكقة:

 (.  ثؿ الباِضَعُة، وهل: التل َتْبَضُع الؾحؿَ ققلف: )

 افبووعي افتل تشؼ افؾحؿ بعد ا ؾد. ثة:هذه الثال

 (.  ثؿ ادتالِ َُة، وهل: الغائصُة يف الؾحؿِ ققلف: )

 وهل افتل صؼً افؾحؿ, وؽومً يف افؾحؿ, ودخؾً ؾقف. هذه الرابعة:

ْؿَحاُق، وهل: ما بقـَفا وبَغ الَعْظِؿ قشققلف: )  (.  رٌة َرققؼةٌ قثؿ السِّ

 , وٓ جلبؼك ظذ افعظؿ إٓ ؿشورة رؿقؼي.ص يف افؾحؿقوهل افتل تغ هذه اخلامسة:

َر فقفا، بؾ ُحؽقمةٌ  هففذققلف: )  (.  اخلْؿُس ٓ ُمَؼدَّ

:هو هـو أمران 

 هذه اخلؿس ٓ ؿصوص ؾقفو, وإكام جلؽقن افؼصوص يف افشجوج إذا بؾغً افعظؿ. إول:

 هذه اخلؿس موـ افشوجوج فوقس ؾقفوو دجلوٌي مؼودرٌة موـ افشوورع: وفوذا ؾحؽؿفوو حؽوؿ الثاين:

 ؽرهو مـ جراحوت افبدن, ؾقؽقن ؾقفو حؽقمي, واحلؽقمي شوقليت بقون مػتفو.

ُزه- ويف ادَُقِضَحةِ ققلف: )    (.: َخسُة َأْبِعَرةٍ -وهل ما ُتَقِضُح العظؿ، وُتْزِ

 بدأ أن بوخلؿس افشجوج افتل ؾقفو دجلي مؼدرة.

ف موـ أثور ا ـوجلوي, صوولء مـو اادقوحي, وهل: افتل تقوح افعظؿ, وتوززه حقوٌ بود إوػ:

 ؾدجلتفو مخسي أبعرة.
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 .(1)«ويف ادُقضحِة َخٌس مـ اإلبؾِ » حدجلٌ ظؿرو بـ حزم, وؾقف: والدلقؾ:♦

ِشُؿف، وفقفا َظشققلف: )  (.  رُة أبعرةٍ قثؿ ا اِصَؿُة، وهل التل ُتَقِضُح الَعْظَؿ، وهَتْ

 اهلوصؿي, وووبطفو: أمران:  الثاكقة:

 أن تقوح افعظؿ, وتبقـف.  -

 ن  شؿف, وتؽسوره, ؾدجلتفو ظشورة أبعرة.أ -

 ظـ زجلد بـ ثوبً, ومل جلعر  فف يف ظصوره خموفػ مـ افصحوبي.ذفؽ أكف روي  والدلقؾ:♦

ِشقُؿف، وَتـُْؼقُؾ ِظظاَمفقااْلقؿُ ثؿ ققلف: ) ُح العْظَؿ، وهَتْ َؾُة، وهل: ما ُتَقضِّ َرة قوفقفقا َخقس ظشق- ـَؼِّ

 (.  مـ اإِلبِؾِ 

ووبطفو: أ و أووحً افعظؿ, وهشؿتف, وكؼؾً افعظوم موـ مؽو وو, ؾفول ادُـيؼَؾي, و الثالثة:

 أصد مـ اهلوصؿي, ودجلتفو: مخس ظشورة مـ اإلبؾ.

 .(2)«ويف ادـؼؾة َخس ظشقرة مـ اإلبؾ» : حدجلٌ ظؿرو بـ حزم, وؾقف:والدلقؾ♦

َيةِ ققلف: )  (.  ويف كؾِّ واحدةٍ مـ ادلمقمِة، والدامغِة ُثُؾُث الدِّ

 لمقمي, وهل: افتل تصؾ إػ جؾدة افدموغ, فؽـ ٓ خترق ا ؾد. اد الرابعة:

شؿقً بذفؽ: ٕ و ومؾً إػ جؾودة افودموغ افتول تسوؿك أم افودموغ: وفوذا تسوؿك افشوجي 

ي.  ادلمقمي, وأمَّ

 : افدامغي, وهل افتل خترق جؾدة افدموغ.اخلامسة

 ثؾٌ افدجلي. :-ادلمقمي, وافدامغي-ؾدجلتفام 

 وافدامغي أبؾغ, وأدمك. ،(3)«ويف ادلمقمة ثؾث الدية» رو بـ حزم:حدجلٌ ظؿ والدلقؾ:♦

                                 
 (.2238), ومححف إفبوين يف اإلرواء (1447(, واحلوـؿ )4853أخرجف افـسوئل ) (1)

 .اكظر ظزوه يف احلوصقي افسوبؼي (2)

 (.2238), ومححف إفبوين يف اإلرواء (1447(, واحلوـؿ )4853أخرجف افـسوئل ) (3)
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ِِ ققلف: ) ـِ اْلقَجْق َيِة، وهل التل َتِصُؾ إػ باض  (.  ويف اْلائػِة ُثُؾُث الدِّ

 اكتفك مـ افؽالم ظذ افشجوج, وتؽؾؿ بعد ذفؽ ظـ ظومي ا راح, ؾذـر ا وئػي.

جموق : ـووحلؾؼ, أو افوبطـ, أو افصودر, أو : ا رح يف شوئر افبدن, بحقٌ جلصوؾ إػ واْلائػة

 .فديتفا ثؾث الدية, وٓ تؽقن يف افقجف, وٓ افرأس, واد وكي, وكحقه

 .  (1)«يف اْلائػة ثؾث الدية» حدجلٌ ظؿرو بـ حزم, وؾقف: والدلقؾ:

 .  ـومؾي ؾدجلي ا ـوجلي مـ ظؾقف ادجـل موت ؾنن♦

 : أن شوراجلي ا ـوجلي مضؿقكي.والعؾة

ُقَقَتْغِ بعرٌ ويف الضِّ ققلف: ) ْ  مـ السَّ
 (.  َؾِع، وكؾِّ واحدةٍ

 افضؾع, وافسؿقة دجلتفو بعر, إذا ـسورت.

ارعِ قويف َكْس ققلف: ) ْكقِد، والَعُضقِد، والَػِخقِذ، والسقاِق - ِر الذِّ وهق السقاظُد اْلقامُع لعْظَؿقل الزَّ

 (.  : َبعرانِ -إذا َجَزَ ذلؽ مستؼقمً 

افعضوود, أو افسوووظد, أو افػخووذ, أو افسوووق: ؾعؾقووف افدجلووي: مووـ ـسووور افووذراع, أو افزكوود, أو 

 بعران.

ُقَقةِ مجٌؾ » , ؾؼد ؿول:ورود ذفؽ ظـ ظؿر  والدلقؾ:♦ ْ َؾِع مجٌؾ، ويف السَّ  .(2)«يف الضِّ

فققف بعققراِن، وإذا ُكسقققر » وأن ظؿور ـتووى إػ ظؿورو بووـ افعووص يف أحوود افزكودجلـ إذا ـسووور:

 خموفػ مـ افصحوبي.  , ومل جلظفر فف(3)«فػقفم أربعٌة مـ اإلبؾِ  الزكدانِ 

راِح، وَكْس ققلف: )  (.  ِر الِعظاِم فػقف ُحؽقمةٌ قوما ظدا ذلؽ مـ اْْلِ

 أي: مو ظدا مو شبؼ مـ ا راح, وـسور افعظوم افتل ذـرهو: ؾػقفو حؽقمي.

                                 
 .اكظر ظزوه يف احلوصقي افسوبؼي (1)

 .(27135 صقبي )ابـ أيب(, و17657) أخرجف ظبد افرزاق (2)

 .(8/374ادغـل )ـام يف « شــف»أخرجف شعقد بـ مـصقر يف  (3)
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 :  كؼقل هذا وظذ•

 أ. صجوج افقجف, وافرأس مخٌس ؾقفو حؽقمي, ومخس ؾقفو دجلي مؼدرة.

 افبدن ـؾفو ؾقفو حؽقمي إٓ ا وئػي. ب. جروح

سؿوقة, وافزكود, افج. افعظوم يف افسـ مؼدرة, ويف بؼقوي افعظووم حؽقموي, اشوت ـقا: افضوؾع, و

 وكحقهو, ممو تؼدم.

َم وهل بقف ققد َبِرَئقْت، قوالْ ققلف: ) َم اْلقَؿْجـِلُّ ظؾقف كلكف ظبٌد ٓ ِجـايَة بف، ثؿ ُيَؼقَّ ُحؽقمُة: أن ُيَؼقَّ

يقِة، كقنن كقان قِقؿُتقف ظبقدًا َشقؾقًم ِشقتَِّغ، وقِقؿُتقف باِْلـايقِة  فم َكَؼَص  مـ الِؼقؿِة فؾف ِمثُؾ كِسبتِف مقـ الدِّ

 (.  ََخسَغ فػقف ُشُدُس دَِيتِف

َم ادجـل ظؾقف ـلكف رؿقؼ, وكـظر ـؿ جلسووي ؿبؾ ا ـوجلي, ثوؿ جلؼوّقم بعود  صػة احلؽقمة: أن جُلَؼقَّ

 ق دجلي ا ـوجلي.ا ـوجلي, وافػرق بغ افؼقؿتغ ه

ب الثغ أفػًو, وبعد ا ـوجلي أموبح  -فق ـون رؿقؼوً -زجلٌد ُجـَِل ظؾقف بووعًي, ؾؼّدركوه مثال ذلؽ: 

جلسووي مخسي وظشورجلـ أفػ رجلول, ؾووفـؼص بعود ا ـوجلوي مخسوي آٓ , واخلؿسوي أٓ  بوفـسوبي 

 , وهؽذا.فؼقؿي إمؾ تسووي شدس افؼقؿي, ؾػقف إذن شدس افدجلي, وهذا أرش ا ـوجلي

ٍر فال َيْبُؾُغ هبا ققلف: ) رَ اْلقؿُ إٓ أن تؽقَن احلؽقمُة يف َُمَؾو لف ُمَؼدَّ  (.َؼدَّ

وهل حقـام تؽقن ا ـوجلوي يف مقووع, وووؾ فوف تؼودجلر ؾحقـفوو ٓ  اشتثـك مـ احلؽقمة حالة:•

 كبؾغ بف ادؼدر, بؾ ٓبد أن تؽقن أؿؾ مـف, وفق جلسورًا.

ٍَّ مثالف مقوحي ؾػقفو مخس مـ اإلبؾ, ؾؾق صٍ دو و وهل احلورمي مو اًل,  : معؾقم أكف إذا ُص

 أو افبووعي, أو افبوزفي, ؾنكـو ُكجري حؽقمي. 

ؿوّدر افشوورع ؾقفوو  -وهل أصد-وٓبد أن تؽقن احلؽقمي أؿؾ مـ مخسي أبعرة: ٕن ادقوحي 

 هذا افؼدر, ؾالبد أن تؽقن هل أؿؾ.
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 :  ال ادملػق

َِ، َقققريُبفؿ، وبعقققُدهؿ، حاضقق] ؾققُة اإلكسققاِن: َظَصققَباُتف كؾُّفققؿ، مققـ الـََّسققِب، والققَقٓ
ُرهؿ، قظاقِ

قٍػ، وٓ فؼقٍر، وٓ ُأكثقك، وٓ خُمقالٍِػ  و ائُبفؿ، حتك َظُؿقَدْي َكَسبِف، وٓ َظْؼَؾ ظذ َرققٍؼ، و ِر ُمَؽؾَّ

ِؿُؾ العاقؾُة َظؿْ  ـِ اْلايِن. وٓ ََتْ ْقف بقف، وٓ مقا لِدي دًا َُمْضًا، وٓ َظْبدًا، وٓ ُصْؾحًا، وٓ اظسافًا مل ُتَصقدِّ

ةِ  َيِة التامَّ  .[دون الدِّ

 أصور ادمفػ يف هذا افبوب إػ بقون افعوؿؾي مـ هؿ, وموذا جلتحؿؾقن مـ افدجلي.

 : مـ افعؼؾ بؿعـك: ادـع, وادراد هبؿ: ظصبي اإلكسون.والعاقؾة

 جلؿـعقن موحبفؿ مـ أن جلعتدي, أو جلعتدى ظؾقف. : ٕ ؿوشؿقا العاقؾة

  و ملخقذة مـ افعؼؾ, وهق ظؼؾ اإلبؾ بػـوء أوفقوء ادؼتقل.إوؿقؾ: 

 وؿقؾ: ٕ ؿ جلعؼؾقن فسون ويل ادؼتقل بتحؿؾفؿ افدجلي.

َِ، َققريُبفؿ، وبعققُدهؿ، حاضقققلف: ) ؾُة اإلكساِن: َظَصَباُتف كؾُّفؿ، مـ الـََّسِب، والَقٓ
 ُرهؿ،قظاقِ

   (.و ائُبفؿ

 ظاقؾة اإلكسان هؿ ظصباتف كؾفؿ مـ الـسب، فقشؿؾ:

 .اإمقل, وإن ظؾق -1

 افػروع, وإن كزفقا. -2

 احلقاصول, وهؿ إظامم وبـقهؿ, وإخقة وبـقهؿ. -3

 افعصبي بسبى افقٓء: وهؿ ادعتؼ وأمقفف, وؾروظف وحقاصوقف. -4

ؿ, وٓ بوغ حوووورهؿ وبوغ موـ ؽووب وٓ جلػرق بغ ؿرجلبفؿ: ـوٓبـ, وبعقودهؿ: ـووبـ افعو

مـفؿ, ؾؽؾفؿ جلعِؼؾقن, شقاء ـوكقا وارثغ, أو ؽر وارثغ, ؾققزع افؼوووول افدجلوي ظؾوقفؿ إؿورب 

 ؾوٕؿرب, حسى افُؼرِب, وحسى افِغـك.
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 (.  حتك َظُؿقَدْي َكَسبِفققلف: )

ن كزفوقا: بقف, وجوده, وؾروظوف, وإل: ـاأـد ظذ ظؿقدي كسى ا وين, وهؿ أمقفف, وإن ظؾق

 ـوبـف, وابـ ابـف.

يف ادقرأتغ » :ؾؿوـ افسوـي: حودجلٌ أيب هرجلورة  والدلقؾ ظذ العاقؾة: السـة، واإلمجقاع:♦

مـ هذيؾ الؾتغ اقتتؾتا فرمت إحدامها إخرى بحجر، فؼتؾتفقا ومقا يف بطـفقا، فؼضققك رشققل اهلل 

 .(1)«قؾتفا^ أن دية جـقـفا:  رة: ظبد، أو ولقدة، وقضقك بدية ادرأة ظذ ظا

 وأمو اإلمجوع ؾؿـعؼد ظذ أن افعوؿؾي هؿ مـ جلتحؿؾ افدجلي يف ؿتؾ اخلطل, وصبف افعؿد.

ـِ اْلايِن ققلف: )  (.  وٓ َظْؼَؾ ظذ َرققٍؼ، و ِر ُمَؽؾٍَّػ، وٓ فؼٍر، وٓ ُأكثك، وٓ خُمالٍِػ لِدي

:افعوؿؾي جلشسط ؾقفؿ أمقر 

 جلؿؾؽ.: ؾوفرؿقؼ ٓ ظؼؾ ظؾقف: ٕكف ٓ احلرية .1

: ؾوفصبل, وادجـقن ٓ جلعؼالن ظـف, وفق ـون هلام مول ـ ر: ٕ ام فقسو موـ أهوؾ لتؽؾقػ. ا2

 افـصورة.

: وووبط افغـل هـو أن جلؿؾؽ كصوبًو زـقجلًو ؾوواًل ظـ حوجتف, ؾلمو افػؼر ؾوال ظؼوؾ الغـك .3

 ظؾقف.

 : ؾوٕك ك ٓ تتحؿؾ صوق ًو: ٕ و فقسً مـ أهؾ افـصورة.الذكقرية .4

, ؾال جلعؼؾ ادسوؾؿ ظوذ ا ووين افـصووراين, وفوق ـوون موـ أن يؽقن ديـُف مقافؼًا لديـ اْلاين .5

 ظصبوتف إْدَكغ, بؾ ٓبد مـ اتػوق افدجلـ.

 ادخوفػي يف افدجلـ تؼطع افتقارث, ووجقب افـػؼي, وادعوودة. أنوالعؾة: ♦

ِؿُؾ العاقؾُة َظْؿدًا َُمْضاً ققلف: )  (.  وٓ ََتْ

 كام تتحؿؾ دجلي اخلطل, وصبف افعؿد, ؾلمو افعؿد ادحض ؾال تتحؿؾ افعوؿؾي دجلتف.افعوؿؾي إ

                                 
 (.1681)(,و مسؾؿ 5759أخرجف افبخوري ) (1)
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افعومد ؽر معوذور, ؾفوق ؿومود فؾجـوجلوي متعؿود فؾؼتوؾ, ؾوال جلسوتحؼ ادقاشووة,  أنوالعؾة: ♦

 وادـومورة.

 (.  وٓ َظْبداً ققلف: )

ؾوال تتحؿؾوف افعوؿؾوي,  افعوؿؾي ٓ تتحؿؾ ا ـوجلي إذا ـوكً يف إمقال, ؾؾق أن أحدًا ؿتوؾ ظبوداً 

 وـذا فق جـك ظؾقف, أو ؿطع ضرؾف, وكحقه, ؾال تتحؿؾف.

 : أن افرؿقؼ مول, وافعوؿؾي ٓ جلتحؿؾقن إمقال.والعؾة♦

 (.وٓ ُصْؾحاً ققلف: )

 افعوؿؾي ٓ تتحؿؾ افصؾح إذا ـون ظـ إكؽور.

ر زجلود, : أن جلّدظل أحٌد ظذ زجلود أكوف ؿتوؾ مقرثوف, وؿوول: شلصوؽقك فؾحووـؿ, ؾولكؽوصقرتف

وؿول فف: ٓ تذهى فؾحوـؿ, وأموحلؽ ظوذ أن أظطقوؽ ـوذا موـ ادوول, ؾفوذا افصوؾح ٓ تتحؿؾوف 

 افعوؿؾي.

 : أن بنمؽوكف أن جلستؿر ظذ إكؽوره إن ـون مودؿًو, وتزأ ذمتف ظـد احلوـؿ.والعؾة♦

ْقف بفققلف: )  (.  وٓ اظسافًا مل ُتَصدِّ

كػسووف بو ـوجلووي, فؽووـ افعوؿؾووي أكؽوورت هووذا إذا ـووون ا وووين ؿوود اظووس  بوفؼتووؾ, وأؿوور ظووذ 

 آظسا , ومل تعس  بف, ومل تصدؿف: فقجقد ؿرجلـي, أو صبفي: ؾن ؿ حقـفو ٓ جلتحؿؾقن افدجلي.

 , ومل جلعور  فوف خمووفػ, وروي ظوـ ظؿور : أكف ادروي ظـ ابـ ظبووس والدلقؾ♦

اُ  َٓ »ؿول:  ْظِسَ ِٓ ْؾُح, َوا  .(1)«َتْعِؼُؾُف اْفَعوِؿَؾيُ اْفَعْؿُد, َواْفَعْبُد, َوافصُّ

وٕكووف ربووام تقاضوول ادووّدظل وادووّدظك ظؾقووف ظووذ اإلؿوورار بو ـوجلووي: فقلخووذ افدجلووي مووـ افعوؿؾووي, 

 وجلؼوشؿفو إجلوه.

                                 
(, وؿول: وهذا مـؼطع, وادحػقظ أكف مـ ؿقل 12/149, وافبقفؼل يف ادعرؾي )(3376أخرجف افدارؿطـل ) (1)

 . (2355)ر, وإفبوين يف اإلرواء افشعبل, ووعػف أجلضًو: ابـ ادؾؼـ, واحلوؾظ ابـ حج
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ةِ ققلف: ) َيِة التامَّ  (.وٓ ما دون الدِّ

 وجلؼصد بوفدجلي افتومي دجلي احلور-افعوؿؾي ٓ تتحؿؾ مـ ا ـوجلي مو جلؽقن دون ثؾٌ افدجلي افتومي: 

 , ؾنذا ـوكً دجلي ا ـوجلي دون ثؾٌ افدجلي افتومي ؾال تتحؿؾفو.-ادسؾؿ افذـر

, ؾتتحؿوؾ افعوؿؾوي ذفوؽ, فؽوـ فوق ؿطوع ثالثوي و: زجلٌد ؿطع مخسي أمووبع موـ ظؿورمثال ذلؽ

 أموبع ؾال تتحؿؾ: ٕن دجلتفو ثالثقن بعرًا, وهل دون ثؾٌ افدجلي افتومي.

 ور مـ اإلبؾ, ؾال تتحؿؾفو افعوؿؾي.مـ افشجوج دجلتفو مخس ظش ادـؼؾيمثال آخر: 

ظوذ افعوؿؾوي  ءلويف افدجلي أن ٓ حيؿؾ مـفو صو بـ اخلطوبك ظؿر وأكف ؿد ؿضوالدلقؾ: ♦

 .(1)حتك تبؾغ ثؾٌ افدجلي, ؾن و ظذ افعوؿؾي ظؼؾ ادلمقمي

وٕن مو دون اف ؾٌ ؿؾقؾ, وحيتؿؾ ا وين محؾف, بخال  مو هق أـ ور موـ اف ؾوٌ ؾقشوؼ ظؾقوف  

 حده, ؾخػػ ظؾقف بتحؿؾ افعوؿؾي ظـف.حتؿؾف و

 

 

 

 

                                 
 .(11/51ابـ حزم يف ادحذ )أخرجف  (1)
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 ٌلاااااَفِص

 :قال ادملػ

َمًة خطًل ُمباص] اَرةُ قَمـ َقَتَؾ كػسًا ُُمَرَّ  .[َرًة، أو َتَسبُّبًا فعؾقف الَؽػَّ

 ظؼد ادمفػ هذا افػصؾ يف بقون ـػورة افؼتؾ. 

بسبى ا ـوجلي. وجلليت بقو وو  مو ُشِرُجف افؼوتؾ خطل, أو صبف ظؿد مـ ظتؼ, أو موقوم وادراد هبا:

 بوفدفقؾ.

َمًة خطًل ُمباصققلف: ) اَرةُ قَمـ َقَتَؾ كػسًا ُُمَرَّ  (.  َرًة أو َتَسبُّبًا فعؾقف الَؽػَّ

وـوون افؼتوؾ خطول, أو صوبف  -بوام شوبؼ تػصووقؾف-مـ ؿتؾ كػسًو معصقمي, أو صورك يف ؿتؾفوو 

 ظؿد: ؾنن ظذ افؼوتؾ افؽػورة.

 , ؾتخرج مـ موهلام.-ـوفصبل, وادجـقن- , أو ؽر مؽؾػوشقاء ـون افؼوتؾ مؽؾػوً 

وشقاء ـون افؼوتؾ مسؾاًم, أو ؽر مسؾؿ, ؾعؾقف افؽػورة: ٕ و ـام أن ؾقفو صوئبي افعبوودة إٓ أن 

ر بوفصوقوم, بؾ بوإلظتوق.  ؾقفو أجلضًو صوئبي افعؼقبي, وهق مـ أهؾ افعؼقبي, فؽـ ٓ جلؽػي

ڄ ڃ ڃ ڃ ) : ظؿوووقم:والقققدلقؾر مسوووؾؿ: وشوووقاء ـوووون ادؼتوووقل مسوووؾاًم, أو ؽووو

 .(1)(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 ؾؾق َؿَتؾ ذّمقًو, أو ُمعوهدًا, أو ُمستلمـًو, ؾعؾقف افؽػورة: ٕ و أكػس ورمي.

 وشقاء ـون ادؼتقل حرًا, أو رؿقؼًو.

 وشقاء ـون افؼتؾ بؿبوصورة, أو تسبى, وتعذر تضؿغ ادبوصور.

 رة.ؾػل ـؾ هذا إحقال  ى افؽػو

                                 
 (.92افـسوء, أجلي ) (1)
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 :وافؽػورة فؾؼتؾ هل 

 ظتؼ رؿبي: ؾنن مل جيد, أومل جلؼدر ظذ موهلو: -

 ؾصوقوم صفرجلـ متتوبعغ. -

ڀ ) ؿقفف تعوػ: والدلقؾ:♦ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڦ  ڤ ڤ ڦ  ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

چ  چ چ  ڃ ڃ چ  ڄ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک  .(1)(ک 

أن ـػورة افؼتؾ تتعودد بتعودد ادؼتوقفغ, وأكوف إن ظجوز ظوـ اإلظتووق وافصووقوم ؾونن  اظؾؿ:و•

 افؽػورة تسؼط.

 

 

 

 

                                 
 (.92افـسوء, أجلي ) (1)
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 :  قال ادملػ

َرٌة يف َدْظقَقى َقْتقِؾ َمعصققٍم، ومقـ َصق] قَقُث، وهقل الَعقداوُة الظقاهرُة: قوهل َأيمٌن ُمَؽرَّ ْرضِفا الؾَّ

ظؾقف الؼْتُؾ مـ  ِر َلَقٍث َحَؾقَػ يؿقـقًا واحقدًة  ِظلَ ادُّ ُؾُب بعُضفا بعضًا بالثلِر، فَؿـ كالؼبائِِؾ التل َيطْ 

ًَ ئَ وُبرِّ  . وُيْبَدُأ بليمِن الرجاِل مـ َوَرَثِة الدِم، فَقْحؾِػقن َخسَغ َيؿقـًا، فنن َكَؽَؾ القرثقُة، أو كقاكقا كسقا

َظك ظؾقف َخسَغ يؿقـًا وَبرِ اْلقؿُ َحَؾَػ     .[ئَ دَّ

 : فغي: ملخقذة مـ افؼسؿ وهل افقؿغ.لَؼسامةا

أجلوامن مؽوررة يف دظوقى ؿتوِؾ معصوقٍم ظوذ وجوف خووص, جُلْؼِسوؿُ هبوو أوفقووء افؼتقوؾ  وصقرظًا:

 إلثبوت افؼتؾ ظذ ُمتََّفِؿ, أو ظـ ُمّتفؿ فـػل افؼتؾ 

م * افَؼسومي ضرجلٌؼ مـ ضرق إثبوت افؼتؾ, وـوكً مقجوقدة ؿبوؾ اإلشوالم, ؾؾوام جووء اإلشوال

َأنَّ َرُشققَل » أؿرهو رشقل ات ^, وؿضوك هبو, يف احلدجلٌ ظـ رجؾ مـ أموحوب رشوقل ات ^:

 .(1)«اهللِ ^ َأَقرَّ اْلَؼَساَمَة َظَذ َما َكاَكْت َظَؾْقِف يِف اْلقَجاِهؾِقَّةِ 

 إصؾ يف الؼسامة: السـة، واإلمجاع: ♦

 َؿْقِموِف:  ؾوحلدجلٌ افسوبؼ, وحدجلٌ شفؾ بـ أيب ح ؿي أما السـة:. 1
ِ
اء وَزَ ـُ ـْ  ـْ ِرَجوٍل ِم َأنَّ »َظ

ْؿ, َؾوَلَتك ُوَقيَصوُي َؾوَلْخَزَ َأنَّ  ـْ َجْفوٍد َأَمووهَبُ ـَ َشْفٍؾ, َوُوَقيَصَي َخَرَجو إَِػ َخْقَزَ ِم ـَ َظْبَد اتِ ْب َظْبوَد اتِ ْبو

و , َأْو َؾِؼوٍر, َؾوَلَتك َ ُ قُه, َؿووُفقا: َواتِ َموو َؿَتْؾُتُؿو -َواتِ-قَد َؾَؼووَل: َأْكوُتْؿ َشْفٍؾ َؿْد ُؿتَِؾ, َوُضوِرَح يِف َظوْغٍ

َصُي  َر هَلُْؿ َذفَِؽ, ُثؿَّ َأْؿَبَؾ ُهَق َوَأُخقُه ُحَقجلي ـَ وَزُ ِمـْوفُ -َؿَتْؾـَوُه, ُثؿَّ َأْؿَبَؾ َحتَّك َؿِدَم َظَذ َؿْقِمِف, َؾَذ ـْ  -َوُهَق َأ

ـُ َشووْفٍؾ, َؾووَذهَ  ـِ ْبوو مْحَ , َؾَؼوووَل َرُشووقُل اتِ ^ َوَظْبووُد افوورَّ وووَن بَِخْقووَزَ ـَ ووِذى  َؿ َوُهووَق افَّ َى ُوَقيَصووُي فَِقووَتَؽؾَّ

ْ » دَُِحقيَصَي: ْ َكزِّ وَؿ ُوَقيَصوُي, َؾَؼووَل َرُشوقُل اتِ ^: «.َكزِّ َصُي, ُثوؿَّ َتَؽؾَّ َؿ ُحَقجلي َـّ َؾَتَؽؾَّ قا َأْن » جُلِرجلُد افسي إِمَّ

, َؾَؽَتَى َرُشقُل اتِ ^ إَِفوْقِفْؿ يِف َذفِوَؽ, َؾَؽَتُبوقا إِكَّوو َواتِ َموو «ا َأْن ُيْمذُِكقا بَِحْرٍب َيُدوا َصاِحَبُؽْؿ، َوإِمَّ 

                                 
 (.1675)أخرجف مسؾؿ  (1)
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 : ـِ مْحَ َصوووَي, َوُوَقيَصوووَي, َوَظْبوووِد افووورَّ ؾُِػققققَن، َوَتْسقققَتِحؼُّقَن َدَم »َؿَتْؾـَووووُه, َؾَؼووووَل َرُشوووقُل اتِ ^ حِلَُقجلي َأََتْ

ُقدُ » ا: َٓ, َؿوَل:, َؿوُفق«َصاِحبُِؽْؿ؟ َُ , َؿووُفقا: َفْقُسوقا بُِؿْسوؾِِؿَغ, َؾوَقَداُه َرُشوقُل اتِ ^ «َفَتْحؾُِػ َلُؽْؿ 

ارَ  ًْ َظَؾْقِفُؿ افدَّ ٌَ إَِفْقِفْؿ َرُشقُل اتِ ^ ِموَئَي َكوَؿٍي َحتَّك ُأْدِخَؾ ـْ ِظـِْدِه, َؾَبَع  .(1)«ِم

ؼوقا ظوذ أن افؼسوومي مشووروظي يف افؼتوؾ إذا ؾحؽووه ابوـ هبورة, وؿوول: اتػ وأما اإلمجقاع:. 2

 ُوِجد, ومل جُلعَؾؿ ؿوتُؾف.

َرٌة يف َدْظَقى َقْتِؾ َمعصقمٍ ققلف: )  (.  وهل َأيمٌن ُمَؽرَّ

أصور إػ مقرة افؼسومي: وهل أن جلّدظل أكوٌس ظذ أحٍد أكف َؿتؾ معصقمًو, وجلـؽور هوق ذفوؽ, 

, ؾقومتك بخؿسووغ موـفؿ, ؾقحؾػوقن أن ؾالكوًو ؿتوؾ وٓ بقـي مع ادوّدظغ, ؾحقـفوو جُلَطووفبقن بووٕجلامن

 موحبفؿ.

: أن افؼسووومي ٓ تؽووقن إٓ يف ؿتووؾ افووـػس, ؾووال ؿسووومي يف ؽوور افؼتووؾ: ـوفؽسووور, واظؾققؿ•

 وا راح, وافؼطع.

 وٓ تؽقن إٓ يف ؿتؾ أدمل ادعصقم, ؾال ؿسومي يف ؽر ادعصقم.

 ٍذ ٓ حوجي فؾؼسومي.وٓ تؽقن مع وجقد افبقـي, أو آظسا : ٕكف حقـ 

قَقُث، وهقل الَعقداوُة الظقاهرُة: كالؼبائِقِؾ التقل َيْطُؾقُب بعُضقفا بعضقًا قومـ َصقققلف: ) ْرضِفا الؾَّ

 (.  بالثلرِ 

َقُث:جلشسط فؾؼسومي: افؾََّقث,  وجقد افعوداوة افظووهرة بوغ افؼوتوؾ وادؼتوقل, ومّ وؾ فوف  والؾَّ

ؾ, وجلطؾى بعضفو بعضوًو بوف ولر, ؾوربام حيصوؾ موـ ادمفػ بوفعداوة افتل ؿد تؽقن بغ بعض افؼبوئ

 بعضفؿ ؿتؾ.

: مو ـون بغ ادسؾؿغ وبغ افقفقد يف خقز, وؽرهو, وموو جلؽوقن بوغ افبغووة, وِمْثُؾ ذلؽ أيضاً 

وأهؾ افعدل, ومو جلؽوقن أحقوكوًو بوغ افُشووَرِط, وافؾصوقص, ؾؽوؾ موـ بقـوف وبوغ ادؼتوقل ظوداوة, 

 ووغقـي, ؾفذا فقث.

                                 
 (.1669(, ومسؾؿ )7192أخرجف افبخوري ) (1)
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وجد ؿتؾ هبذه اد وبوي, وموور فودى إوفقووء ؿرجلـوي تغّؾوى افظوـ فود ؿ بوفؼوتوؾ,  فقوحقـفا: 

 وحتدده, ؾؾفؿ أن جُلؼسؿقا ظذ افؼوتؾ, وإن مل جلشفدوا ذفؽ. 

 :وفِؾََّقِث مقٌر أخرى, ؾؿـفو 

 افؼوتؾ.هق أن جلؼقل افؼتقؾ ؿبؾ مقتف: ؿتؾـل ؾالن, ؾقصح أن جلؼسؿ إوفقوء أن هذا  .1

بقـي, وٓ تؼقى ظذ إثبوت ا ـوجلي, ـام فق صفد واحود, أو كسوقة, أو أرؿووء أن تؽقن هـوك  .2

 بلن ؾالكًو ؿتؾ آخر, ؾؾهوفقوء أن جُلؼِسؿقا.

أن جلقجد ؿتقؾ وؾقؿف رجؾ معف شوؽغ, وكحوقه مموو جلغؾوى ظوذ افظوـ أكوف ؿتؾوف بوف, ؾفوذا  .3

 فقث, وؽر ذفؽ مـ افصقر.

ى بوف ؾفوق فوقث, جلصوح فهوفقووء أن : )أن ـوؾ موو جلغؾوى ظوذ افظوـ موحي افودظقفالضقابط

 جلؼسؿقا ظذ افؼتؾ(.

 (.  ئَ ظؾقف الؼْتُؾ مـ  ِر َلَقٍث َحَؾَػ يؿقـًا واحدًة وُبرِّ  ِظلَ ادُّ فَؿـ ققلف: )

إذا اّدظك ظذ أحٍد بلكف ؿتؾ آخر مـ ؽر أن جلقجود فوقث, ؾفـوو جلؼوول فؾؿودظك ظؾقوف: احؾوػ 

 أن فؾؿدظل. أكؽ مو ؿتؾً, ؾنذا حؾػ ؾنكف جلزأ: ٕكف ٓ بقـي

 (.  وُيْبَدُأ بليمِن الرجاِل مـ َوَرَثِة الدِم، فَقْحؾِػقن َخسَغ َيؿقـاً ققلف: )

 :هذه مػي افؼسومي, وتتؾخص يف كؼوط 

 . ظدد اإلجلامن ؾقفو: مخسوقن جلؿقـًو.1

عدد إجلوامن: بولن تؽورر افقؿوغ مخسووغ, وفوق ـوون احلووفػقن أؿوؾ, ب. ادذهى: أن ادؼصقد 2

 ؾقحؾػ افقرثي مخسوغ جلؿقـًو, وتؼسؿ ظؾقفؿ بؼدر إرثفؿ. وظذ هذا

 َوِرَث ادؼتقَل مخسُي مـ إبـوء, ؾقحؾػ ـؾ واحد مـفؿ ظشورة أجلامن. مثاًل:

. مػي احلؾػ: أيُّ مػي ؾقفو إثبوت افؼتؾ: ـلن جلؼقل أوفقوء افودم: وات فؼود ؿتوؾ ؾوالن بوـ 3

تؾف ظؿدًا, أو صوبف ظؿود, أو خطول, وجلؼوقل ادودظك ؾالن ؾالكًو ابـل, أو أخل, وكحق ذفؽ مـػردًا بؼ

 ظؾقف: وات مو ؿتؾتف, وٓ صورـً يف ؿتؾف, وكحق ذفؽ.
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. إذا حؾػ ورثي افدم مخسوغ جلؿقـًو ؾقؼضوك هلؿ, ؾونن ـوكوً افودظقى صوبف ظؿود, أو خطول 4

 ؾقؼضوك هلؿ بوفدجلي, وإن ـوكً ظذ ؿتؾ ظؿد ؾنكف جلؼضوك هلؿ بوفؼقد.

 .(1)«أَتؾِػقَن، وَتستحؼُّقَن صاحبُِؽؿ؟»ؿقفف ^:  والدلقؾ:♦

ًَ َحَؾَػ ققلف: ) َظك ظؾقف َخسَغ يؿقـًا وَبرِ اْلقؿُ فنن َكَؽَؾ القرثُة، أو كاكقا كسا  (.  ئَ دَّ

 فؾفؿ حالتان:. إذا كؽؾ افقرثي ظـ افقؿغ, وافؼسومي, 5

ؿؿوقن أن جلـؽؾ بعضفؿ, ؾتوقزع أجلام وؿ ظوذ بؼقوي ورثوي افودم, أو جلـظور أكووس ؽورهؿ جلت -1

 اخلؿسوغ.

 وكؿ حيؾػ؟أن جلـؽؾ ـؾفؿ, ؾفـو كؼقل: فؾؿدظك ظؾقف حتؾػ أكً,  -2

 .حيؾػ مخسوغ جلؿقـًو, وحقـفو إمو أن جلرووك افقرثُي بلجلامكف ؾقزأ اددظك ظؾقف 

يف ظبود ات أو أن ٓ جلروقا بلجلامكف, ؾتؽقن دجلي ادؼتقل تدؾع مـ بقً ادول, ـام ؾعؾ افـبول ^ 

 إكصور أجلامن افقفقد, ؾقداه افـبل ^ مـ بقً ادول.حغ رؾض  بـ شفؾ

 

 

[] 

                                 
 (.1669)مسؾؿ (, و7192أخرجف افبخوري ) (1)
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 :قال ادملػ

بققالتحريِؿ، فُقِؼقُؿققف اإلمققاُم، أو كائُبققف يف  ققِر  ، ظققامِلٍ ٓ ََيِققُب احلققدُّ إٓ ظققذ بققالٍغ ظاقققٍؾ، ُمؾتققِزمٍ ]

ُد، َرُب الرُجُؾ يف احلدِّ قائًم، بَسْقٍط ٓ قَمْسِجٍد. وُيْض  قرَّ ، وٓ ُيقْرَبُط، وٓ َُيَ جديٍد، وٓ َخَؾٍؼ، وٓ ُيَؿدُّ

ققبؾ يؽقُن ظؾقف قؿقٌص، أو َقِؿقَصان، وٓ ُيبقاَلُغ بَضق ُق الضَّ ْؾقَد، وُيَػقرَّ ْرُب ظقذ قْربِف بحققُث َيُشقؼُّ اْْلِ

َرُب جالسقًة، ق، إٓ أَنقا ُتْضقَبَدكِف، وُيتََّؼك الرأُس، والقْجُف، واْلَػْرُج، واْلقَؿَؼاتُِؾ، وادقرأُة كالرُجقِؾ فققف

َكققااُتَشققدُّ ظؾقفققا ثقاهُبققا، وُُتَْسققُؽ َيققدو ، ثققؿ  ، ثققؿها: لققَئالَّ َتـَْؽِشققَػ. وَأَصققدُّ اْلقققَجْؾِد: َجْؾققُد الزِّ ِِ الَؼققْذ

َكا، ْرِب قالش َػُر لؾَؿرجقِم يف الزِّ  .[ثؿ التَّْعِزيِر. َوَمـ ماَت يف َحدو فاْلقَحؼُّ َقْتُؾف، وٓ حُيْ

دوو تؽؾوؿ ادمفوػ ظوـ أحؽووم افودجلوت, وافؼصووص, وكحقهوو أظؼبوف بوذـر الباب:  *مـاشبة

, فؽـ ا ـوجلوت تؽقن ؽوفبًو ظذ أدمول, واحلودود تؽوقن ؽوفبوًو يف حوؼ احلدود: ٕن ـاًل مـفو تعدٍّ 

 اخلوفؼ شبحوكف.

 : ادـع.لغةمجع حد. احلدود: *

 ظؼقبي مؼدرة يف افشورع: ٕجؾ حؼ ات. وصقرظًا:

 فتخرج ؽر ادؼدرة, وهل افتعزجلرات. : )ظؼقبة مؼدرة(:فؼقلـا

 ٕ و تقؿقػقي بخال  افؼقاكغ مـ افبشور ؾال تسؿك حدودًا. وققلـا: )يف الشقرع(:

 فقخرج مو ـون حلؼ افعبد, وهق افؼصوص. وققلـا: )ٕجؾ حؼ اهلل(:
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 * وإكام شؿقً افعؼقبوت ادؼّدرة مـ افشورع حدودًا: ٕمقر: 

 ـع مـ ادعوودة فؾذكى, ومـ أن جلسؾؽ ؽره مسؾؽف.. ٕ و ن1

 وٕ و ظؼقبوت مؼدرة مـ افشورع نـع مـ افزجلودة ؾقفو, أو افـؼصون. .2

 وٕ و زاجرٌة ظـ وورم ات.  .3

 (.  ٓ ََيُِب احلدُّ إٓ ظذ بالٍغ ظاقؾٍ ققلف: )

 جلؼوم احلد ظذ مـ ؾعؾ مو جلقجى احلد إذا تقاؾرت ؾقف صوروط: 

 بؾقغ: ؾوفصغر ٓ حُيَّد, وإكام ؿد جُلعزر, ـام فق شورق دون افبؾقغ.( اف1

 ( افعؼؾ: ؾودجـقن ٓ حُيَّد, وإكام جلؿـع مـ اإلؾسود.2

 والدلقؾ ظذ هذيـ: ♦

 .(1) «ُرفَِع الؼؾُؿ ظـ ثالثٍة...» وؾقف: حدجلٌ ظوئشي  -1

 وٕكف إذا شؼطً ظـفام افعبودات ؾوحلّد أوػ. -2

 .  (ُمؾتِزمٍ ققلف: )

 ( أن جلؽقن مؾتزمًو أحؽوم ادسؾؿغ, وشقاء ـون مسؾاًم, أو ـوؾرًا ذمقًو.3

 (.  بالتحريؿِ  ظامِلٍ ققلف: )

( أن جلؽووقن ظودووًو بوووفتحرجلؿ: أي: بتحوورجلؿ هووذا افػعووؾ ادقجووى فؾحوود, وفووق ـووون جوووهاًل 4

 بوفعؼقبي.

ؾوال كـظور  ؾنن زكك رجوٌؾ وؿوول: أظؾوؿ أن افزكوو حورام, وفؽوـ مل أـوـ أظؾوؿ أن هوذه ظؼقبتوف

: فعؾؿف بحرمتف.  فؽالمف, بؾ جُلؼوم ظؾقف احلدُّ

                                 
(, وأبق جلعذ 148(, وابـ ا ورود )2541(, وابـ موجف )3432) (, وافـسوئل4398أخرجف أبق داود ) (1)

 ( مـ حدجلٌ ظوئشي, ومححوه.2355(, واحلوـؿ )142(, وابـ حبون )4455)

 (.2542(, وابـ موجف )1423(, وافسمذي )4453وفف صوهد مـ حدجلٌ ظع بـ أيب ضوفى أخرجف أبق داود )
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 (.  فُقِؼقُؿف اإلماُم، أو كائُبفققلف: )

افذي جلتقػ إؿومي احلد هق اإلموم, أو كوئبف, شقاء ـون احلوّد ت: ـحود افزكوك, أو ٔدمول ـحوّد 

 افؼذ , وفقس فغره أن جلؼقؿف بوجتفوده, إكام بتػقجلض مـ اإلموم.

 والدلقؾ: ♦

ن افـبل ^ـون جُلؼقؿ احلدوَد, ثؿ خؾػوؤه مـ بعده, وهوذا موـ أظوامل اإلمووم, وؿود أكووب أ .1

 .افـبل ^ إؿومي حّد افزكك ظذ امرأة ٕكقس 

وٕن إؿومي احلد حيتوج إػ اجتفوود, وؿود حيقوػ ؾقوف, ؾقجوى أن جلػوقض إػ اإلمووم, وفوق  .2

 ترك إمُر فؾـوِس حلدث اوطراب.

 .  (يف  ِر َمْسِجدٍ ققلف: )

 مؽان إقامة احلد فقف أمقر ثالثة: 

 ( إول: أن جلؽقن يف مؽون ظوم جلشفده مجقع افـوس.1

 : فقحصؾ ادؼصقد مـ افزجر.والعؾة

جيقز يف أي مؽون شقاه, وفوق داخوؾ بقوً, أو شوجـ, بؼقود أن جلشوفده ضوئػوي موـ اف وين: ( 2

 ا ادؼصقدره يف هذا ادؽون, واظتبورهؿ, وهذو: وجقد مـ حيضوالعؾةادممـغ, 

 حيرم أن جلؼقؿف يف مسجد.اف وفٌ: ( 3

 والدلقؾ:♦

 .(1)«َنك أن يستؼاد يف ادسجد»ن رشقل ات ^: . حدجلٌ حؽقؿ بـ حزام 1

. ٕن ادسوجد بـقً إلؿومي ذـر ات, وإؿومي احلوّد جلستوى ظؾقفوو أموقات, ومووقوح, وربوام 2

 حدوث كجوشوت تمذي.

                                 
 .(734وحسـف إفبوين يف حتؼقؼ ادشؽوة ) ,(3151وافدارؿطـل ), (4495أخرجف أبق داود ) (1)
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 (.  قائمً  َرُب الرُجُؾ يف احلدِّ قوُيْض ققلف: )

وبققان ذلقؽ  أصور هـو إػ مو جلتعؾؼ بؽقػقي إؿومي حّد ا ؾد, وذـر مو جلتعؾؼ بوفرجؾ, ثؿ ادورأة,

 بم يع:

 بالـسبة حلّد اْلؾد ظذ الرجؾ فقف أمقر:* 

: وذفؽ فؽل جللخذ ـؾ ظضق حظف مـ افضورب, وهق أكؽوك موـ أن يضقرب الرجؾ قائمً  -1

 أن جلضورب ؿوظدًا, أو مضطجعًو.

 (.  بَسْقٍط ٓ جديٍد، وٓ َخَؾٍؼ قلف: )ق

: وجلؽقن افسقط وشطًو, ؾؾقس شقضًو جدجلدًا: ٕن ا دجلد صودجلد موؾى, يضقرب بسقط -2

 وٓ خؾؼ: ٕن اخلؾؼ ٓ جلممل.

دُ ققلف: ) رَّ ، وٓ ُيْرَبُط، وٓ َُيَ  (.  وٓ ُيَؿدُّ

: بوؾ جلضوورب ـوام قربٓ يؿّد الرجؾ أثـاَ اْلؾد، وٓ يربط، وٓ َيرد مـ ثقابف حقال الضق -3

 هق, بال  رجلد: فقجقب شس افعقرة.

   (.بؾ يؽقُن ظؾقف قؿقٌص، أو َقِؿقَصانققلف: )

ن ـوون ادؼووم جلسوتدظقف: إ: ؾنن فبس ثوف ًو كزظـووه, إٓ ثقب، أو ثقبان يرخص لف يف الثقاب -4

 ـقجقد برد, وكحقه.

ْؾَد قوٓ ُيباَلُغ بَض ققلف: )  (.  ْربِف بحقُث َيُشؼُّ اْْلِ

بحقوٌ جلشوؼ ا ؾود, وجيورح افبودن: وذفوؽ: ٕن  يـبغل لؾجالد أن ٓ يبالغ بجؾده مبالغة -5

 ادؼصقد افتلدجلى, ٓ اإلهالك. 

 وٓ جلعـل هذا افرؾؼ, بؾ جلؽقن ووربًو ممدًو بال إوورار.

ُق الضَّ ققلف: )  (.  ْرُب ظذ َبَدكِفقوُيَػرَّ

ورجؾقوف وؾخذجلووف, وجلؽ وور مووـ  : ؾقضوووِرب طفووره,أن يػقرق الضقققرب يف بدكققف مقـ خؾػققف -6

 افضورب يف مقاوع افؾحؿ: ـوإلفقتغ, وافػخذجلـ.
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 :وحؽؿة ذلؽ 

 فتذوق إظضوء إمل, وٓ جلؽقن ظذ ظضق واحد. .1

 وٕكف ربام مع تقايل افضورب ظذ ظضق واحد ربام تؾػ افعضق. .2

 (.  وُيتََّؼك الرأُس، والقْجُف، واْلَػْرُج، واْلقَؿَؼاتُِؾ ققلف: )

: وهول أن َيتـب أثـقاَ جؾقده ادقاضقع التقل يتضققرر ادقرَ بضققرهبا، وربقم أودت بحقاتقف -7

 أربعي: افرأس, وافقجف, وافػرج, وادؼوتؾ: ـوفؼؾى, واخلصوقتغ.

أ ووو ربووام تؾػووً بضووورهبو, أو تؾووػ ـووؾ افبوودن, وادؼصووقد بو ؾوود هووق افتلدجلووى,  والعؾققة:♦

 وافزجر, ٓ إتال  افـػس, وإظضوء.

 (.  وادرأُة كالرُجِؾ فقف)ققلف: 

بوفـسووبي  ؾوود ادوورأة بووّغ ادمفووػ أن حؽؿفووو حؽووؿ افرجووؾ ؾووقام شووبؼ, واشووت ـك أمووقرًا  -ب

 ختتؾػ ؾقفو ظـف.

 (.  َرُب جالسةً قإٓ أَنا ُتْض ققلف: )

 تػورق ادرأُة افرجَؾ يف ا ؾد يف ظدة أمقر هل:

 : ٕكف أشس هلو.أَنا تضقرب جالسة( 1

 (.  ها: لَئالَّ َتـَْؽِشَػ اؾقفا ثقاهُبا، وُُتَْسُؽ َيدُتَشدُّ ظوققلف: )

 .-بشولء تربط: أي- تشد ظؾقفا ثقاهبا( 2

 , حتك ٓ جلـؽشػ صولء مـ ظقر و أثـوء ا ؾد.ُُتَسؽ يداها( 3

َكاققلف: ) ، ثؿ الش ، ثؿوَأَصدُّ اْلقَجْؾِد: َجْؾُد الزِّ ِِ  (.  ثؿ التَّْعِزيرِ ، ْرِب قالَؼْذ

 ّقتِف درجوت, ؾؾقس ـّؾف ظذ درجٍي واحدة.ا ؾد بوفـسبي فؼ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )ُخص بؿزجلود تلـقود بؼقفوف تعووػ:  فؾلصده جؾد افزكو: وذفؽ ٕك -1

 .(1)(ڤ

                                 
 (.2افـقر, أجلي ) (1)
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 جلؾقف ا ؾد يف حّد افؼذ . -2

 ثؿ ا ؾد يف صورب اخلؿر. -3

 جلؾقف افتعزجلر. -4

و, وإجلالمفوو, ؾوام خوػ : أ و أخػ مـ حّد افزكو ظددًا, ؾال تزجلد ظؾقف يف صود والعؾة يف هذا♦

 .(1)ظدده خػً مػتف

 (.  َوَمـ ماَت يف َحدو فاْلقَحؼُّ َقْتُؾفققلف: )

مـ أؿقؿ ظؾقف احلد: شقاء ـون بؼطع, أو جؾد, ثوؿ مووت يف أثـووء ذفوؽ, أو موـ أثوره: ؾنكوف ٓ 

 :  بؼقديـوامن ظذ مـ حّده, بؾ جلؼول: بلن احلؼ ؿتؾف, 

 وؿـف. -وفق جؾدة-د, ؾنن زاد أن ٓ جلتجووز ؾقف ظدد ؿدر احل إول:

 أن جلؼقؿ احلّد ظذ افقجف ادشوروع.  الثاين:

: أكف ُأجقز إؿوموي احلوّد, وموو ترتوى ظوذ ادولذون ؾغور مضوؿقن, ؾوال والعؾة يف ظدم الضمن♦

 وامن حقـفو إٓ بتعٍد, أو تػرجلط, وهق هـو مل جلتعد, ومل جلػرط.

َكاققلف: ) َػُر لؾَؿرجقِم يف الزِّ  .  (وٓ حُيْ

 ظـد إؿومي حد افرجؿ ظذ افزاين ٓ حيػر فؾؿرجقم حػرة, رجاًل ـون, أو امرأة.

 .(2)فؾقفقدجلغ ^حدجلٌ ظبد ات بـ ظؿر يف رجؿ افـبل  والدلقؾ:♦

 .(3)يف رجؿ افـبل ^ فؾجفـقي وحدجلٌ برجلدة  

 أن افـبل ^ مل حيػر هلؿ ُحَػرًا ظـد افرجؿ. :والشاهد فقفم♦

وا قُد يقا ُأَكققُس، » :أن افـبل ^ ؿول ٕكوقس  أيب هرجلرة وحدجلٌ زجلد بـ خوفد, و

َفْت فارمُجْفا  هذا، فنِن اظَسَ
 , ومل جللمره بحػر حػرة هلو.(1)«إػ امرأةِ

                                 
 (.9/44« )ادبدع» (1)

 .(1699(, ومسؾؿ )1329أخرجف افبخوري ) (2)

 (. 1695أخرجف مسؾؿ ) (3)
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 :قال ادملػ

، ُرِجَؿ حتك َيؿقَت، واْلقؿُ إذا َزَكك ] ـُ ََ امرأَتقف ادُْسقؾِؿَة، أو اْلقؿُ ْحَص : َمـ َوضِق ـُ قَّقَة يف ْحَص الذمِّ

اِن، فنن اْخَتؾَّ َص  حصقاَن لقاحقٍد إْرٌط مـفا يف أحِدمها: فقال قكِؽاٍح صحقٍح، ومها بالغان، ظاقالن، ُحرَّ

رُّ  ُر  َب ظامًا اْلقؿُ مـفم. وإذا َزَكك احْلُ : ُجؾَِد مائَة َجؾدةٍ، وُ رِّ ـِ ، والرقققُؼ: َخسقَغ -ولق امرأةً -ْحَص

ُب، وَحدُّ   روٍط: قُلقضِلو َكَزاٍن. وٓ ََيُِب احلدُّ إٓ بثالثِة ُص  َجؾدًة، وٓ ُيَغرَّ

، حرامًا َُمْضًا.   أحُدها: َتِغققُب َحَشَػتِف إصؾقَِّة كؾِّفا يف ُقُبٍؾ، أو ُدُبٍر أْصؾِقَّْغِ

َِ أَمٍة لف فقفا ِص  ْبَفِة، فال حُيَدُّ بَقْط َُ الشُّ َِ امقرأقالثاين: اكتػا ةٍ َطـََّفقا َزْوَجَتقف، ْرٌك، أو لَقَلِده، أو َوط

َتف، أو كِؽقاٍح، أو ُمْؾقٍؽ خُمَْتَؾقٍػ فققف، وكحقِقه، أو ُأْكِرَهقت قأو ُش  َتف، أو يف كِؽقاٍح باضقٍؾ اْظَتَؼقَد ِصقحَّ يَّ رِّ

اٍت  : أحُدمها: أن ُيِؼرَّ بقف أربقَع َمقرَّ ـِ َكا، وٓ َيْثُبُت إٓ بَلَحِد َأمري كك. الثالُث: ُثبقُت الزِّ يف ادرأُة ظذ الزِّ

الَِس، وُيَص  َْ ؾٍِس، أو  ، وٓ َيـِْزُع ظـ قَْ
َِ َح بذْكِر حؼقؼِة الَقْط . الثقاين: إرِّ قراِره حتك َيتِؿَّ ظؾقف اْلققَحدُّ

ٌَ َأَتقُقا احلقاكَؿ  ـْ ُتْؼَبُؾ َصفادهُتؿ فقف، شققا َّ ؾٍس واحٍد، بزكًا واحٍد َيِصُػقكف أربعٌة ِم َْ أن َيشفَد ظؾقف يف 

قِ  دِ ذلؽمُجؾًة أو ُمَتَػرِّ دَّ بُِؿَجرَّ  .[َغ. وإن َ ََؾت امرأٌة ٓ َزوَج  ا، وٓ َشقَِّد مل َُتَ

: دوو تؽّؾوؿ ادمفوػ ظوـ ـتووب احلودود, وبعوض مسووئؾف: صوورع يف ذـور أؾوراد مـاشبة البقاب

احلدود, وظؼد فؽؾ حدٍّ بوبًو: إذ يف بعضفو مـ إحؽوم مو فقس يف أخر, وبدأ بوفزكوو: ٕكوف أظظوؿ 

 .احلدود

 تليت ممدودة, ومؼصقرة, وهق: ؾعؾ افػوحشي يف ُؿُبؾ, أو ُدبر.كؾؿة الزكا:  *

 افقطء يف ُؿُبؾ خوٍل ظـ مؾؽ, أو صبفف. أو يؼال:

                                
 

 (.1697(, ومسؾؿ )2314أخرجف افبخوري ) (1)
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 : حرام, ومـ افؽبوئر افعظوم بدٓفي افؽتوب, وافسـي, يف كصقص ـ رة:*حؽؿ الزكا

 .(1)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ) . ؾؿـ افؽتوب: ؿقفف تعوػ:1

 ^يف رؤجلووو افـبوول  سووـي أحودجلووٌ ـ وورة مـفووو: حوودجلٌ شووؿرة بووـ جـوودب . ويف اف2

َتقُف َكقارًا، َفقنَِذا »فؾؿعذبغ, وؾقف  قُد ََتْ َفاْكَطَؾْؼـَا إَِػ َثْؼٍب ِمْثِؾ التَّـُّقِر، َأْظاَلُه َضققٌِّؼ، َوَأْشقَػُؾُف َواِشقٌع َيَتَققَّ

ُرُجقا، َفنِ  َب اْرَتَػُعقا َحتَّك َكاَد َأْن َفْ ٌَ ُظقَراٌة، َفُؼْؾقُت: اْقَسَ َذا ََخََدْت َرَجُعققا فِقَفقا، َوفِقَفقا ِرَجقاٌل َوكَِسقا

ـْ َهَذا؟ َقآَ: اْكَطؾِْؼ... َكاةُ ثؿ ؿول فف ادؾؽونَم  .  (2)«: َوالَِّذي َرَأْيَتُف يِف الثَّْؼِب َفُفُؿ الزُّ

:ـِ افشورجلعي: احلؽؿة مـ َتريؿ الزكا  ا:ٕمقر مـف حترجلؿ افزكو مـ أظظؿ ووش

 أكف شبى ٓختالط إكسوب, وهتؽ إظراض. -1

 جلػتح ظذ ادرء أبقاب ادعومول, وافشورور. -2

 مو ؾقف مـ افعقاؿى, وادػوشد. -3

 وذـر ابـ افؼقؿ يف رووي ادحبغ مـ ظقاؿبف افشولء افؽ ر, ؾراجعف إن ص ً.

فؿقـ  موقر ـ ورة,أيف ؾؼود جووءت افشوورجلعي بسود افوذرائع ادقموؾي إػ افزكوو  وٕجؾ ذلؽ:♦

 ذلؽ:

 افـفل ظـ شػر ادرأة بال ورم. .2 إمر بغض افبصور. .1

 افـفل ظـ خروج ادرأة معطرة. .3

 إمر بوفتػرجلؼ بغ إوٓد يف ادضوجع. .4

 افـفل ظـ آختالط بغ ا ـسوغ. .5

: َشّدًا فذرجلعي افقؿقع يف افزكو. ًْ َم  وؽر ذفؽ مـ أمقٍر ُحري

                                 
 (.32اإلشوراء, أجلي ) (1)

 .(1386أخرجف افبخوري ) (2)
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 تؾػ ظـ ؽره مـ احلدود ب الثي أمقر:حّد افزكو ش 

تغؾقظ افعؼقبي ؾقف: ؾفوق إن ـوون وصوـًو ُؿتوؾ بلبشوع افؼوتالت, وإن ـوون ؽور وصوـ  إول:

 ُجؾد, فؽـ هذا ا ؾد شتؾػ ظـ ؽره مـ ا ؾد بلمرجلـ.

 .شقاه أ. أكف جؾُد موئي, وفقس يف احلدود مو جيؾد موئي

 .-ـام شوقليت-ب. أن معف تغرجلى ظوم 

 فنن ققؾ: فؾمذا صدد، و ؾظ يف ظؼقبة الزكك؟ 

  ؿقؾ: ٕكوف موـ أمفووت ا ورائؿ, وـبووئر ادعوموول: دوو ؾقوف موـ اخوتالط إكسووب افوذي

 .(1)حيدث معف مـ افشورور مو ٓ جلعؾؿف إٓ ات

 : افتـصوقص ظذ  ل افعبود أن تلخذهؿ رأؾي بوفزكوة.الثاكقة

ر بف. : أن جلؽقن احلّد جلشفده ضوئػيالثالثة  مـ افـوس: فُقَشفَّ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )ؿقفوف تعووػ:  والدلقؾ:♦

 .(2)(ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

، ُرِجَؿ حتك َيؿقَت اْلقؿُ إذا َزَكك ققلف: ) ـُ  (.  ْحَص

:افـوس  وه حّد افزكو كقظون 

 أرؿوء. الثاين:أحرار.  إول:

 وصـ, وؽر وصـ. وإحرار كقظان:

: وؿد أصور ادصـػ إػ ظؼقبتف, وهل افرجؿ بوحلجورة حتك جلؿوقت, ودل لزاين ادحصـا /1

 ظذ ذفؽ افسـُي يف أحودجلٌ ـ رة مـفو: 

ْجؿُ »مرؾقظًو:  أ. حدجلٌ ظبودة بـ افصومً   .(3)«الثَّقُِّب بِالثَّقِِّب َجْؾُد ِماَئٍة، َوالرَّ

                                 
 (.3/355« )غإظالم ادقؿع» (1)

 (.2افـقر, أجلي ) (2)

 .(1695)أخرجف مسؾؿ  (3)
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 .(1)يف أحودجلٌ يف افصحقحب. فػعؾف ^ حغ رجؿ موظزًا, وافغومدجلي, وافقفقدجلغ, 

إن ات بعٌ وؿدًا بووحلؼ, وأكوزل ظؾقوف افؽتووب, ؾؽوون »أكف ؿول:  ج. مو ورد ظـ ظؿر 

ؾووقام أكووزل ظؾقووف: آجلووي افوورجؿ, ؿرأكوهووو وظؼؾـوهووو ووظقـوهووو, ورجووؿ رشووقل ات ^, ورمجـووو 

 .(2)«بعده...

لؽـ مـ هق ادحصـ؟ 

ََ امرأَتققف ااْلقققؿُ وققلققف: ) : َمققـ َوضِقق ـُ قَّققَة يف كِؽققاٍح صققحقٍح، ومهققا بالغققان، ْحَص دُْسققؾِؿَة، أو الذمِّ

اِن، فنن اْخَتؾَّ َص   (.  حصاَن لقاحٍد مـفمإْرٌط مـفا يف أحِدمها: فال قظاقالن، ُحرَّ

 ادحصـ يف حّد الزكا مـ تقفرت يف حؼف َخسة أوصاِ:

 أن جلؼع مـف وطء. -1

 يف كؽوح محقح: فقخرج افـؽوح افبوضؾ, وافػوشد. -2

 .غبوفغ -حول افقطء-ـقن افزوجغ  -3

 ظوؿؾغ. -يف حول افقطء-ـقن افزوجغ  -4

 .حّرجلـ -يف حول افقطء-ـقن افزوجغ  -5

 ؾؿتك اختّؾ صورط مـ هذه افشوروط ؾؾقس بؿحصـ.

 وٓ ؾرق بغ أن تؽقن زوجتف مسؾؿي, أو ـتوبقي, ؾوإلشالم فقس صورضًو يف اإلحصون.

رُّ  رُ ققلف: ) َب ظاماً اْلقؿُ  وإذا َزَكك احْلُ : ُجؾَِد مائَة َجؾدةٍ، وُ رِّ ـِ  (.  ْحَص

 : وفف حوفتون:الزاين  ر ادحصـ/ 2

 : ؾحّد افزاين احلّر ؽر ادحصـ هق:أن يؽقن حّراً  -أ

 ا ؾد, وجلؽقن موئي جؾدة. .1

                                 
 .( مـ حدجلٌ برجلدة بـ احلصقى 1695أخرجف مسؾؿ ) (1)

 (.1691(, ومسؾؿ )6829أخرجف افبخوري ) (2)
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 .(1)(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) ودلقؾة:♦

 افتغرجلى: ومدتف ظوم. .2

 ودلقؾف:♦

وظقذ ابـقَؽ جؾقُد مائقٍة، وتغريقُب »ـ خوفد يف ؿصي افعسووقػ: حدجلٌ أيب هرجلرة, وزجلد ب -1

 .(2)«ظامٍ 

َب، َوَأنَّ َأَبققا َبْؽققٍر ضقققرَب، »: حوودجلٌ ابووـ ظؿوور  -2 َأنَّ َرُشقققَل اهللِ ^ضقققرَب، َوَ ققرَّ

َب  َب، َوَأنَّ ُظَؿَر ضقرَب، َوَ رَّ  .(3)«َوَ رَّ

 :وووبط افتغرجلى 

 صؾ افردع, وجلزول مـ ذهـف مو وؿع ؾقف.. جلؽقن يف ؽر وضـف: فقشعر بوفغربي, وحي1

 . جلؽقن إػ مقضـ جلؼدر ؾقف ظذ افعػو , ؾال جلغّرب إػ مقضـ جلتقسور ؾقف افزكو.2

.مسوؾي افتغرجلى مل حتدد يف افـصقص, بؾ أضؾؼً, ؾقجقز افتغرجلى إػ مسووؾي ؿصوور, وإػ 3

 .(4)مو دو و

 (.  ولق امرأةً ققلف: )

ظوذ حوّد شووقاء, ؾونذا وؿوع افزكوو موـ ادورأة احلورة ؽوور  افتغرجلوى هوق يف حوؼ افرجوؾ, وادورأة

 ادحصـي, ؾن و تغرب ـوفرجؾ. 

 : ظؿقم إدفي بوٕمر بوفتغرجلى. والدلقؾ♦

 : فؾـصقص يف حترجلؿ شػر ادرأة بال ورم.وذلؽفؽـ جلؽقن معفو ورم: 

                                 
 (.2افـقر, أجلي ) (1)

 .(1697(, ومسؾؿ )2695أخرجف افبخوري ) (2)

(, وؿول: محقح ظذ 8155(, واحلوـؿ يف ادستدرك )7352(, وافـسوئل يف افؽزى )1438أخرجف افسمذي ) (3)

 (.2344ذط افشقخغ, ومححف إفبوين يف اإلرواء )

 (.13/324« )ادغـل» (4)
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 (.والرققُؼ: َخسَغ َجؾدةً ققلف: )

 أن جلؽقن افزاين ؽر ادحصـ رؿقؼًو. -2

 افرؿقؼ إذا زكك: أن جيؾد مخسوغ جؾدة, وهذا بوإلمجوع, حؽوه ابـ هبرة.ؾحد 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ) ؿقفووووف تعوووووػ: والققققدلقؾ:♦

 .(1)(﮲ ﮳

َـّ احلرائر  .(2)وافعذاب ادذـقر يف افؼرآن هق موئي جؾدة, وادحصـوت يف أجلي ه

 وٓ ؾرق بغ افرؿقؼ ادتزوج, وؽر ادتزوج يف افعؼقبي.

 : أجلي, حقٌ مل جلػرق بقـفام, بؾ جيؾدان شقاء تزوجو, أو مل جلتزوجو.ؾوالدلق♦

ُب ققلف: )  (.  وٓ ُيَغرَّ

 :  والعؾة يف ذلؽافرؿقؼ ٓ جلغرب, 

إِْن » أن افـصقص مل جلرد ؾقفو أمٌر بتغرجلى افرؿقؼ, موع أكوف ُذـور جؾوُده, ومـفوو: ؿقفوف ^: -1

 .(3)«وَها،...َزَكْت َفاْجؾُِدوَها، ُثؿَّ إِْن َزَكْت َفاْجؾُِد 

 وٕن افتغرجلى ؾقف إوورار بسوقده, وظؼقبي فف دون رؿقؼف, بؾ افرؿقؼ جلسؾف بذفؽ. -2

﮲ ) وأمووووووووووو أجلووووووووووي: ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

أي: احلرائووور, أي: هوووق ا ؾووود دون - ؾوفعوووذاب ادوووذـقر يف افؼووورآن فؾؿحصوووـوت (4)(﮳

 .(5)ؾقـصور  افتـصوقص إػ ا ؾد دون افتغرجلى -افتغرجلى

                                 
 (.25افـسوء, أجلي ) (1)

 (.2775« )تلوجلؾ خمتؾػ احلدجلٌ»اكظر:  (2)

 .(1753(, ومسؾؿ )2153أخرجف افبخوري ) (3)

 (.25افـسوء, أجلي ) (4)

 (.12/334« )لادغـ» (5)
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 (. وَحدُّ ُلقضِلو َكَزانٍ ) ققلف:

 أصور ادمفػ إػ حؽؿ افؾقاط ؾؼرر:  

أن حؽؿ افؾقاط ـوفزكو, ؾنن ـون افػوظؾ, أو ادػعقل بوف وصوـًو ُرجوؿ, وإن ـوون ؽور وصوـ 

ب.  ُجؾد, وؽري

 والدلقؾ: ♦

ُجَؾ َفُفَم َزاكَِقانِ »: حدجلٌ أيب مقشوك .1 ُجُؾ الرَّ  .(1)«إَِذا َأَتك الرَّ

 ظذ افزكو بجومع أن ـاًل مـفام إجلالج يف ؾرج ورم صورظًو. ؿقوشف .2

روٍط: أحقُدها: َتِغقققُب َحَشقَػتِف إصقؾقَِّة كؾِّفقا يف ُقُبقٍؾ، أو قوٓ ََيُِب احلدُّ إٓ بثالثقِة ُصقققلف: )

، حرامًا َُمْضاً   (.ُدُبٍر أْصؾِقَّْغِ

:جلشسط إلؿومي حّد افزكو ثالثي صوروط 

 .حشػٍة أصؾقٍة كؾفا يف ُقُبؾ، أو ُدُبر أصؾقغ أن حيصؾ بف تغققب .1

 ؾؾق ؽقى احلشػي يف ُؿُبٍؾ خـ ك ؾال حّد: ٕكف فقس أمؾقًو, بؾ جلعزر.

 وفق أكف مل جلغقى احلشػي ؾال حيّد, وإكام جلعزر, ؾوحلّد معؾؼ بتغققى احلشػي.

ْبَفةِ ققلف: ) َُ الشُّ  (.  الثاين: اكتػا

رجلح, ومل جلؾحؼف صوبفي, ؾوال حوّد ويف ادحظقر, وافزكو افص : بلن كتقؼـ أكف وؿعاكتػاَ الشبفة. 2

 مع وجقد صبفف: وفذا ؿول: )ؿبؾ, أو دبر حرامًو وضًو(.

 والدلقؾ:♦

رجلح افعبوورة افتول ٓ حتتؿوؾ آصوتبوه وحغ أراد أن جلت بً مـ موظز شلفف بص ^أن افـبل  -1

  جلدع جموًٓ فؾشبفي.راحي, بام ٓووذفؽ ـل جلت بً مـ وؿقع افػعؾ م ؟:«أكؽتفا»ؾؼول: 

                                 
, ووعػف افذهبل, وابـ حجر, وإفبوين يف اإلرواء (5575( ويف افشعى )8/456أخرجف افبقفؼل يف افؽزى ) (1)

(2349). 
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وؽورهؿ موـ افصوحوبي يف درء احلوودود  موو ورد ظوـ ظؿور, وظوع, وابووـ مسوعقد  -2 

 بوفشبفوت.

:وافشبفي كقظون 

 : بلن جلطل امرأًة جلظـفو زوجتف.صبفة اظتؼاد -1

بولن جلطوول امورأًة بعؼوٍد ؾوشووٍد ٓ جلعور  أكوف ؾوشود, أو بعؼوود بوضوؾ جلعتؼود أكووف  صقبفة ظؼقد: -3

زوج أختف مـ افرووع, ومل جلعؾؿ أ و أختف, ؾنذا وؿوع صوولء موـ هوذا اكتػوك معفوو محقح, ـام فق ت

 احلد.

َِ أَمٍة لف فقفا ِص ققلف: )  (.  ْرٌك، أو لَقَلِدهقفال حُيَدُّ بَقْط

 هذه مقر ٓكتػوء احلد بوفشبفي: 

 : ٕجؾ صبفي ادؾؽ.وذلؽإذا وضئ أمًي هق صورجلؽ يف مؾؽفو ؾال حيد:  .1

ٕن إموي ٓبـوف, وابـوف, وموفوف, فقافوده, وهوذه أم ؾوي,  وذلقؽ:بـف ؾال حُيّد: إذا وضئ أمي ا .2

 أن اددار إكام هق ظذ وجقد افشبفي. وادراد:

وهق جلعؾؿ أكوف وطء وورم, ويف - فق أن رجاًل وضئ أمي ابـف, أو أمًي فف ؾقفو صورك: هذا وظذ•

ـؿ, وافؼووول, ؾنذا ثبً احلّد بشووروضف : ؾال صبفي هـو, وادرجع يف ذفؽ إػ احلو-ذفؽ احلّد ظؾقف

 ؾنكف جلؼقؿف.

 امرأةٍ َطـََّفا َزْوَجَتف، أو ُش ققلف: )
َِ َتف، أو كِؽقاٍح، أو قأو َوط َتف، أو يف كِؽقاٍح باضقٍؾ اْظَتَؼقَد ِصقحَّ يَّ رِّ

 (.  ُمْؾٍؽ خُمَْتَؾٍػ فقف، وكحِقه

 هذه ـؾفو مقر فؾقطء بشبفي, وتؼدم اإلصورة إػ كقظل افشبفي.

 ؿول: افـؽوح ادختؾػ ؾقف. وهـو

 : كؽوٌح بال ويل, أو بال صفقد, أو صغور, وكحقه.مثالف

, ؾفوذه -ـام فوق اصوسى جورجلوي بعود كوداء ا ؿعوي اف ووين, وكحوق ذفوؽ-وادِْؾُؽ ادختؾػ ؾقف 

 أحقال اخُتؾِػ ؾقفو, ؾوفقطء حقـفو ؾقف صبفي.
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ككققلف: )  (.  أو ُأْكِرَهت ادرأُة ظذ الزِّ

 : وجقد اإلـراه.والعؾةـِرهً ادرأة ظذ افزكو ؾن و ٓ حتد, ـذفؽ إذا أُ 

اٍت يف ققلف: ) : أحقُدمها: أن ُيِؼقرَّ بقف أربقَع َمقرَّ ـِ َكقا، وٓ َيْثُبقُت إٓ بَلَحقِد َأمقري الثالُث: ُثبققُت الزِّ

الَِس، وُيَص  َْ ؾٍِس، أو  ، وٓ َيـِْزُع ظـ قَْ
َِ َح بذْكِر حؼقؼِة الَقْط  (.  ؿَّ ظؾقف اْلقَحدُّ قراِره حتك َيتِ إرِّ

 : بلن كتقؼـ أكف وؿع بوفزكو: وذفؽ جلؽقن بلحد ضرجلؼغ: ثبقت الزكا .3

 آظسا , واإلؿرار, بلن جلؼر افزاين بقؿقظف يف افزكو. إول:

 :وجلشسط فإلؿرار صوروط 

 ( أن جلؽقن أربع مرات, وٓ ؾرق يف ذفؽ بغ ـق و يف جمؾس واحد, أو جموفس.1

 موظز, وافشوهد مـفو: أن افـبل ^ رّده حتك اظس , وأؿّر أربع مرات.ؿصي  والدلقؾ:♦

( أن جلصورح بذـر حؼقؼوي افوقطء: بولن جلوذـر حؼقؼوي افػعوؾ: فتوزول افشوبفي, وٓ جلؽػول يف 2

 ذفؽ افؽتوبي: ٕكف ربام احتؿؾً مو ٓ جلقجى احلد.

 ػول احلودجلٌ:: أن افـبل ^ يف ؿصي موظز مو زال بف حتك مورح بحؼقؼوي افوقطء, ؾوالدلقؾ♦

َؽ َقبَّْؾَت، أو َ َؿْزَت، أو َكَظرَت...» أكؽتفا قال: كعؿ، قال: حتقك  قاب ذلقؽ : », ويف رواجلي(1)«َلَعؾَّ

مـؽ يف ذلؽ مـفا، قال: كعؿ...، ففؾ تدري ما الزكا، قال: كعقؿ، أتققت مـفقا حرامقًا مقا يقلِت الرجقؾ 

 .(2)«مـ امرأتف حالًٓ 

تك جلتؿ إؿومي احلد ظؾقف: ؾؾق رجع ظـ إؿراره ؾنكوف جُلَؽوُػ ( أٓ جلـزع, وٓ جلرجع ظـ إؿراره ح3

 ظـف.

ويِن إَِػ َرُشووقِل اتِ ^: َؾوونِنَّ َؿووْقِمل »حووغ هوورب وؿووول:  ؿصووي موووظز  ويققدل لققف:♦ ُردُّ

وُف َؽوْرُ َؿوتِؾِوَؽ َؾَؾوْؿ َكـْوِزْع َظـْوُف َحتَّوك َؿَتْؾـَووهُ  ًِ َرُشوقَل اتِ ^: َؾنِكَّ ويِن, َؿوُفقا: إِْئو  , َؾَؾوامَّ َرَجْعـَوو إَِػ َؽرُّ
 

                                 
 (, وافؾػظ فؾبخوري.1692(, ومسؾؿ )6824أخرجف افبخوري ) (1)

 .(2354)ووعػف إفبوين يف اإلرواء  (,7168(, وافـسوئل يف افؽزى )4428أخرجف أبق داود ) (2)
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َكوُه َؿوَل:   .(1)«َفَفالَّ َتَرْكُتُؿقُه، َوِجْئُتُؿقيِن بِفِ َرُشقِل اتِ ^ َوَأْخَزْ

أن افـبل ^ ظتى ظؾقفؿ أ وؿ مل جلرجعوقه فوف, ؾودل ظوذ أن افرجوقع ظوـ اإلؿورار  والشاهد:

 ممثر.

ؾٍس واحٍد، بزكًا واققلف: ) َْ  (.  حٍد َيِصُػقكفالثاين: أن َيشفَد ظؾقف يف 

 :الشفادة ٓ بد فقفا مـ أربعة صقروط

( أن تؽقن افشفودة ظذ زكو واحد: ؾؾق ؿول أحدهؿ: رأجلتف افققم جلوزين, وؿوول أخور: رأجلتوف 1

 أمس, مل جلصح, وـذا فق اختؾػ ادؽون, وادزين هبو.

ودة يف ( أن جلصووػقا افزكووو, ومووو صوووهدوه موووراحي: ؾقؼقفووقا: رأجلـووو ذـووره يف ؾرجفووو ـووودر2

 ادؽحؾي, وافرصوء يف افب ر.

 ويدل لذلؽ: ♦

ؿصي موظز حقوٌ مل جلؼبوؾ افـبول ^ حتوك موورح هبوذا, وإذا ضؾوى افتصوورجلح يف اإلؿورار  .1

 ؾػل افشفودة أوػ.

 وٕ ؿ إذا مل جلصػقا احتؿؾ أن جلؽقن مو رأوه ٓ جلقجى احلد. .2

ـْ ُتْؼَبُؾ َصفادهُتؿ فقفققلف: ) َّ  (.  أربعٌة ِم

 قن افشفقد أربعي رجول ظدول: ؾخرج بذفؽ:( أن جلؽ3

 افـسوء: ؾال تؼبؾ صفود ـ يف هذا. -1

ؽر افعدول: ـوفؽوؾر, وافػوشوؼ: ٕ وؿ فقسوقا موـ أهوؾ افعدافوي, وافعدافوي يف افشوفودة  -2

 صورط. 

وجلؽقن افشفقد فقس ؾقفؿ موكع مـ ظؿك, أو زوجقوي: ٕن افوزوج إذا رأى موـ زوجتوف افزكوو 

  ؾنن فف أن جلالظـ.

                                 
 وجقده إفبوين يف اإلرواء. (,7126(, وافـسوئل يف افؽزى )4425وأبق داود ) ,(15589أمحد )أخرجف  (1)
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قِغَ ققلف: ) ٌَ َأَتُقا احلاكَؿ مُجؾًة أو ُمَتَػرِّ  (.  شقا

( أن جلليت افشفقد يف جمؾس واحد: ؾنن ؿووم افؼوووول موـ ادجؾوس, ومل جلولت بؼقوي افشوفقد, 4

 ؾن ؿ جلعّدون َؿَذَؾي.

 وٓ ؾرق بغ إتقو ؿ دؾعي واحدة, أو متػرؿغ, إذا احتد ادجؾس, ؾؽؾف جوئز.

دِ ذلؽوإن َ ََؾت امرأققلف: ) دَّ بُِؿَجرَّ  (.  ٌة ٓ َزوَج  ا، وٓ َشقَِّد مل َُتَ

 ٓ جل بً افزكو بوحلبؾ, إكام جل بً: إمو بوفبقـي وهؿ افشفقد, أو بوإلؿرار. 

فق محؾوً امورأة ٓ زوج هلوو, وٓ شووقد, وادظوً أ وو مؽرهوي, وأ وو ذات زوج  :هذا وظذ•

 وكحق ذفؽ, ؾن و ٓ حتّد بؿجرد احلبؾ.

 والدلقؾ: ♦

مو تؼرر مـ ؿقاظد افشورجلعي أن احلدود تودرأ بوفشوبفي, وهـوو افشوبفي وؼؼوي, ؾقحتؿوؾ أن  -1

افتل محؾً ـوكً مؽرهي, أو وض ً, وهل كوئؿي مل تعؾؿ أو موـ وطء صوبف, وكحوق ذفوؽ, وحقـفوو 

 ادحذور. يف ؾال جيزم بقؿقظفو 

 وموـ ه,اإلـورا واّدظوً حبؾوً, ؾوقؿـ ؿضوقا - ظؿور :وموـفؿ-ورد أن افصحوبي  -2

 .(1) جلؼؿ ومل, احلدّ  ظـفو ؾُدِرءَ , كوئؿي أ و ادظً

 

 

 

 

                                 
 (.12/377« )ادغـل» (1)
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 :قال ادملػ

[ َِ ُػ بالزكك ُُمَْصـًا: ُجؾَِد ثمكقَغ َجؾقدًة إن كقان ُحقّرًا، وإن كقاَن ظبقدًا أربعقَغ، اْلقؿُ إذا َقَذ َؽؾَّ

ُِ  ققِر اْلقققؿُ و ، ْح اْلققققؿُ ْعَتُؼ بعُضققف بِحسققابِِف. وَقققْذ ِِ ـِ ُيقِجققُب التعزيققَر، وهققق حققؼ  لؾؿؼقققذو َص

ُط بؾقُ قف. وَصقاْلقؿُ و رُّ ادسؾُؿ العاقُؾ العػقُػ ادؾتِزُم الذي َُياِمُع ِمْثُؾف، وٓ ُيْشَسَ ـُ هـا: احْلُ ريُح قْحَص

، وكحُقه، و كِـايُتقف: يقا َقْحَبقُة، يقا فقاجرُة، يقا َخبقثقُة، َفَضقْحِت زَ  : يا زاين، يا ُلقضِلُّ
ِِ ْوَجقِؽ، أو الؼْذ

ْسِت رأَشف، أو َجَعْؾِت لف ُقروكًا، وكحَقه، و َِ أهقَؾ بؾقٍد، أو قن َفسَّ إَكؽَّ  ُقبِقَؾ، وإن َققَذ
ِِ َره بغقِر الَؼقْذ

ِِ بالَعْػِق، وٓ ُيْسَتْقىَف بُدوِن الطََّؾِب  َر. وَيْسُؼُط حدُّ الؼْذ ُر مـفؿ الزكا ظادًة ُظزِّ  .[مجاظًة ٓ ُيَتَصقَّ

 .(1)افبعقد افرمل الؼذِ لغة:

 افرمل بزكو, أو فقاط, أو صفودٌة بلحد و, ومل تؽتؿؾ افبقـي. صقرظًا:

 ورم بنمجوع إمي, وبوفؽتوب, وافسـي: حؽؿ الؼذِ: 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) . فؿقققققـ الؽتقققققاب:1

 .(2)(ڻ ڻ

ُِ ادحَصققـاِت ادممـققاِت الغققافالِت » . ومققـ السققـة:2 ققبَع ادقبؼاِت...وقققذ , (3)«اجَتـبقققا السَّ

 افعػقػوت. وادحصـات هـا:

 . واإلمجوع مـعؼد ظذ حترجلؿف, وظذ وجقب احلد ظذ مـ ؿذ  ادحصـ.3

                                 
 (.9/277اكظر فسون افعرب ) (1)

 (. 23افـقر, أجلي ) (2)

 ( مـ حدجلٌ أيب هرجلرة.89(, ومسؾؿ )2766أخرجف افبخوري ) (3)
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َِ ققلف: ) ُػ بالزكك ُُمَْصـًا: ُجؾَِد اْلقؿُ إذا َقَذ  (.  َؽؾَّ

افؼذ  افذي جلقجى احلد: هق موو إذا وؿوع موـ مؽؾوػ خمتوور, شوقاء ـوون افؼوذ  بؾػوظ, أو 

 بنصورة مػفقمي.

 (.  ْعَتُؼ بعُضف بِحسابِفِ اْلقؿُ َغ َجؾدًة إن كان ُحّرًا، وإن كاَن ظبدًا أربعَغ، وثمكققلف: )

احلّد, وهق ا ؾود, بولن جُيؾود احلور ثامكوغ جؾودة, وافرؿقوؼ كصوػف العؼقبة ادستبة ظذ الؼذِ: 

  جؾدة, وهؽذا.غأربعغ, وادبعض بؼدره, ؾؿـ ُأظتِؼ كصُػف ُجؾِد شت

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )ؿقفوف تعووػ:  والدلقؾ:♦

 .(1)(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

أدركُت أبقا » أمو افرؿقؼ ؾؾام شبؼ أكف تـصػ ظؾقف احلدود, وفؼقل ظبد ات بـ ظومر بـ ربقعي:

ِِ إٓ  بؽققٍر، وظؿققَر، وظققثمَن، وَمققـ بعققَدهؿ مققـ اخلؾػققاَ، فؾققؿ أرُهققؿ يضقققربقن ادؿؾقققَك يف الؼققذ

 .(2)«أربعغ

ُِ  ِر ققلف: ) ـِ ُيقِجُب التعزيرَ ؿُ اْلقوَقْذ    (.ْحَص

ؾنكوف حقـفوو  -وهق مـ اختؾ ؾقف صورط مـ صوروط اإلحصوون أتقوي-إذا ُؿِذَ  ؽُر ادحصـ 

 ٓ حُيَُد افؼوذ , وإكام جلعزر, وجلرجع يف ذفؽ إػ افؼووول.

ِِ ققلف: )  (.  وهق حؼ  لؾؿؼذو

 حّد افؼذ  حؼي فمدمل ادؼذو .

 دعصقم.ِرع دؾعًو فعرض اوأكف ُص  والعؾة:

  ويستب ظذ ذلؽ:

 .أكف ٓ جلؼوم احلد إٓ بطؾى ادؼذو .1

                                 
 (. 23افـقر, أجلي ) (1)

 . وإشـوده محقح.(13793رواه ظبدافرازق ) (2)
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 جلسؼط بعػق ادؼذو . .2

 ٓ جلؼوم فؾقفد ظذ وافده. .3

ُط اْلقؿُ وققلف: ) قرُّ ادسقؾُؿ العاققُؾ العػققُػ ادؾتقِزُم القذي َُيقاِمُع ِمْثُؾقف، وٓ ُيْشقَسَ ـُ هـا: احْلُ ْحَص

 (.  بؾقُ ف

 جيى بؼذؾي احلّد: هق مـ مجع خصوًٓ: ادحصـ يف بوب افؼذ , وافذي 

 أن جلؽقن مسؾاًم. -2أن جلؽقن حرًا.  -1

 ظػقػًو ظـ افزكك. -4أن جلؽقن ظوؿاًل.  -3

 ـبرًا, جُيوِمُع م ُؾف وهق ابـ ظشور, وبـً تسع, وفق مل جلبؾغ. -5

 ؾؿـ اختؾ ؾقف صورط مـ هذا افشوروط مل حيد ؿوذؾف, وإكام جلعزر.

ؽوؾر, وادجـقن, وادعرو  بوفزكوو, وظودم افعػوي, وافوذي ٓ جيوومع ؾوفرؿقؼ, واف :هذا وظذ•

 م ؾف: ٓ حّد ظذ مـ ؿذؾفؿ, وإن ـون ؿد ؾعؾ ورمًو, بؾ جلعزر.

، وكحُقهقوَص ققلف: ) : يا زاين، يا ُلقضِلُّ
ِِ  (.  ريُح الؼْذ

 أفػوظ افؼذ  كقظون: 

كحوق ذفوؽ, ؾفوذه إفػووظ مورجلح: ـؼقفف: جلو زاين, جلو فقضل, جلو مـققك, فؼد زكقً, وإول: 

 ٓ حتتؿؾ ؽر افؼذ  بوفزكو.

ْسقِت رأَشقف، أو َجَعْؾقِت ققلف: ) وكِـايُتف: يا َقْحَبُة، يا فاجرُة، يا َخبقثُة، َفَضْحِت َزْوَجقِؽ، أو َكؽَّ

 (.لف ُقروكًا، وكحَقه

 ــوجلي, ـفذه إفػوظ افتل شوؿفو ادمفػ. الثاين:

ِِ قن َفسَّ إوققلف: )  (.  ُقبَِؾ  َره بغِر الَؼْذ

 أفػوظ ــوجلي افؼذ  حتتؿؾ افؼذ , وحتتؿؾ ؽره.

: ؾؾق أن افؼوذ  بلفػوظ افؽـوجلي ؿوول: مل أؿصود ؿذؾوف افزكوو, وؾّسووره بغور افؼوذ , هذا وظذ•

 ُؿبِؾ ذفؽ مـف مع جلؿقـف, فؽـ جلعّزر.
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رَ ققلف: ) ُر مـفؿ الزكا ظادًة ُظزِّ َِ أهَؾ بؾٍد، أو مجاظًة ٓ ُيَتَصقَّ   (.وإن َقَذ

 : غإذا ؿذ  مؽؾٌػ أهؾ بؾد, أو مجوظًي مـ افـوس ؾنن فف حوفت

أن ٓ جُلَتصقر مـفؿ افزكو ظودًة, وهذا افغوفى, وذفؽ ـام فق ـوكقا ـ ورًا ـلهوؾ مدجلـوي,  إوػ:

: ٕكف ٓ ظور ظؾقفؿ هبذا افؼذ , ؾوفـوس شوقؼطعقن بؽذبف.  أو ؿبقؾي, وكحق ذفؽ, ؾال حُيدُّ

 ى أحٌد مـفؿ تعزجلره.وفؽـ جلعزر, وفق مل جلطؾ

أن جلؽقكقا ؿّؾًي جُلَتصقُر مـفؿ افزكو ظودًة: ـؿجؿقظٍي مغرة موـ افرجوول ؾنكوف حيوّد هلوذا  :ةالثاكق

 افؼذ , وحقـفو:

 إن ؿذؾفؿ بؽؾؿي واحدة َؾَحدي واحٌد إذا ضوفبقا بف, أو ضوفى واحد مـفؿ. .1

 ظؿقم أجلي, ؾؾؿ جلػرق بغ واحٍد, ومجوظي.  والدلقؾ:♦

 ؿذ  واحٌد ؾؾؿ جلقجى إٓ حدًا واحدًا.وٕكف 

: والعؾقةوإن ؿذ  ا امظي بؽؾامت: ـام فق ؿول: ؾالٌن زاٍن, وؾالن زان, ؾؽؾ واحود حوّد:  .2

 أ و حؼقق آدمقغ, ؾؾؿ تتداخؾ.

ِِ بالَعْػقِ ققلف: )  (.  وَيْسُؼُط حدُّ الؼْذ

بؾقغ اإلمووم, فؽوـ احلؼ يف حد افؼذ  فمدمل, وحقـفو ؾقسؼط بعػقه ظـ افؼوذ , وفق بعد 

 جلبؼك افتعزجلز وهق حؼ ات.

 (.  وٓ ُيْسَتْقىَف بُدوِن الطََّؾِب ققلف: )

 ٓبد أن جلطوفى ادؼذو  بنؿومي احلد ظذ افؼوذ , وٓ جلؼوم بدون ضؾى.

 ؾنن موت ادؼذو  ؿبؾ اشتقػوء احلّد ؾؾف حوفتون:

 أن جلؿقت بعد مو ضوفى بوحلد, ؾؾؾقرثي أن جلطوفبقا. .1

 ت ؿبؾ مطوفبتف بوحلد, ؾال جلطوفبقن, وجلبؼك حؼ ات وهق افتعزجلر.أن جلؿق .2
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 :قال ادملػ

ٌر مقـ أيِّ صققكؾُّ ص] ٍَ كقان، وٓ ُيبقاُح ُصققراٍب َأْشَؽَر كثُره فؼؾقُؾف حراٌم، وهق ََخْ ةٍ، قل رُبف لَِؾقذَّ

ِرَبف ادسقؾُِؿ قْره  قُره. وإذا َصققْؼَؿقٍة َ قصَّ هبقا، ومل حَيُْضقوٓ لَتَداٍو، وٓ َظَطٍش، وٓ  قِره، إٓ لقَدْفِع لُ 

، َثمكقَن َجْؾَدًة مَع الْ  قِّ قادؽؾَُّػ خمتارًا، ظادًِا أنَّ كثَره ُيْسؽُِر: فعؾقف اْلقَحدُّ ِة، وأربعقن مع الرِّ يَّ  .[ُحرِّ

 مو جلـشل ظـف افسؽر. ادسؽر:

 رب.تغطقي افعؼؾ ظذ وجف افؾذة, وافط والسؽر:

 *اخلؿر ُمرم، ومـ وقع فقف وجب ظؾقف احلّد.

 :واإلمجاع والسـة، الؽتاب، مـ اخلؿرَتريؿ  حّد  ظذ وإدلة♦

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )ؾؼقفووف تعوووػ: . أمققا الؽتققاب: 1

 .(1)(ڀ ڀ ٺ ٺ

قٍر َحقَرامٌ » ؾحودجلٌ:. وأما مـ السـة: 2 قٌر، َوُكقؾُّ ََخْ شقؽَر مقا أ»وحقديث: , (2)«ُكقؾُّ ُمْسقؽٍِر ََخْ

 .(3)«كثُرُه فؼؾقُؾُف حرامٌ 

 ن وجفًو ظـ افـبل ^.وبؾ ؿول اإلموم أمحد: يف حترجلؿ ادسؽر ظشور

 . وأمو اإلمجوع: ؾؿـعؼد ظذ حترجلؿفو يف ا ؿؾي, وإن اختؾػقا يف ووبط اخلؿر.3

هق ـؾ مو أشؽر موـ أي كوقع, شوقاء ـوون موـ افعـوى, أو افتؿور, أو * ضابط اخلؿر ادحرم: 

   ., مطبقخًو, أو ؽر مطبقخ, وهذا مذهى أـ ر افػؼفوءوؽره افبسور, أو

                                 
 (. 95ادوئدة, أجلي ) (1)

 ( مـ حدجلٌ ابـ ظؿر.2553)أخرجف مسؾؿ  (2)

مـ حدجلٌ جوبر,  (5382(, ابـ حبون )3393وابـ موجف ), (1973وافسمذي ) ,(3681أخرجف أبق داود ) (3)

 .(2375اإلرواء )ومححف إفبوين يف 
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 ويدل لذلؽ: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) ؿقفووووووووف: -1

 .(1)(ڌ

قُة » :حدجلٌ أكس  -2 ُحرمْت ظؾقـا اخلؿُر حَغ ُحرمْت، وما كجقُد َخقَر إْظـقاِب، وظامَّ

 .(2)«َخِركا الُبسقر، والتؿرُ 

 .(3)«ُمسؽٍِر َخٌر، وكؾُّ َخٍر حرامٌ كؾُّ »ظؿقم حدجلٌ ابـ ظؿر:  -3

 .(4)وافذي ظؾقف أـ ر أهؾ افؾغي: أن ـؾ مو أشؽر ؾفق مخر, وأ و ظومي

 (.  راٍب َأْشَؽَر كثُره فؼؾقُؾف حرامٌ قكؾُّ صققلف: )

ادؼرر أن افشوراب إذا ـون ـ ره جلسؽر, ؾنكف حيرم ؿؾقؾف, وـ ره, بوؾ حتوك احلسوقة, وافؼطورة 

 مـف حرام.

 ؾ: والدلق♦

 .(5)«ما أشؽَر كثُرُه فؼؾقُؾُف حرامٌ » مرؾقظًو: حدجلٌ ظبد ات بـ ظؿرو بـ افعوص  .1

 وٕكف ذرجلعي إػ صورب افؽ ر. .2

: فؽق وو -هبوو مػسودة افؽ وروإن مل حتصوؾ  -ؿول ابـ افؼقؿ: حّرم افشورُع افؼطرَة موـ اخلؿور

 .(6)إػ صورب ـ رهو ذرجلعيً 

                                 
 (. 67افـحؾ, أجلي ) (1)

 (.5585أخرجف افبخوري ) (2)

 .(2553)أخرجف مسؾؿ  (3)

 (.1/98« ) ذجلى إشامء وافؾغوت» (4)

مـ حدجلٌ جوبر,  (5382(, ابـ حبون )3393وابـ موجف ), (1973وافسمذي ) ,(3681أخرجف أبق داود ) (5)

 .(2375اإلرواء )ومححف إفبوين يف 

 (.1/361« )إؽوثي افؾفػون» (6)
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ٌر مـ أيِّ ققلف: ) ٍَ كانقصوهق ََخْ  (.  ل

 اخلؿر ـؾ مو أشؽر مـ أي صولء ـون, وشبؼً إدفي. 

ةٍ، وٓ لَتَداٍو، وٓ َظَطٍش، وٓ  ِرهقوٓ ُيباُح ُص ققلف: )  (.  رُبف لَِؾذَّ

 أي: ٓ جلبوح صورب مو جلسؽر ـ ره بدٓفي افؽتوب, وافسـي, واإلمجوع, ـام شبؼ.

إكقف »ظطوش, أو فؾتوداوي, وؿود ؿوول ^:  شقاًء ـون هذا افشورب دجرد افتؾذذ, أو ـون فسدي 

 ٌَ ٍَ، ولؽـف دا  .(1)«لقس بدوا

 (.  ْره  ُرهقإٓ لَدْفِع ُلْؼَؿٍة َ صَّ هبا، ومل حَيُْض ققلف: )

 إذا أراد أن جلدؾع فؼؿًي ؽّص هبو, بؼقدجلـ:  اشتثـك مـ َتريؿ صقرب اخلؿر:•

 ( أن ٓ حيضوره صوراٌب ؽر اخلؿر جلدؾع بف افغصي.1

 ذ كػسف افتؾػ. ( أن شو  ظ2

 .(أن افضورورات تبقح ادحظقرات)أكف حقـفو جلؽقن مضطرًا, وافؼوظدة:  والعؾة:

 (.  ِرَبف ادسؾُِؿ ادؽؾَُّػ خمتارًا، ظادًِا أنَّ كثَره ُيْسؽُِر: فعؾقف اْلقَحدُّ قوإذا َص ققلف: )

, وفقسً تعزجلر  ط: , فؽـ جلشسط إلؿومي احلد ظذ افشورب صورواً ظؼقبي اخلؿر حدي

أن جلؽوقن افشووورب مسووؾاًم, أمووو افوذمل ؾووال حيوود: ٕ ووؿ جُلَؼوّرون ظووذ مووو جلعتؼوودون حؾووف:  -1

 ـوخلؿر.

 أن جلؽقن افشورب خمتورًا فشورهبو, ؾنن ـون مؽرهًو ؾال حّد ظؾقف, وٓ إثؿ. -2

 أن جلؽقن ظودًو أ و مخر, وأن ـ رهو جلسؽر, ؾو وهؾ ٓ حيد. -3

ةِ َثمكقَن َجْؾَدًة مَع اققلف: ) يَّ رِّ  .(حْلُ

 .(2)مؼدار ظؼقبي اخلؿر: ثامكقن جؾدة

                                 
 (.1984)سؾؿ أخرجف م (1)

افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أن حد اخلؿر أربعقن جؾدة, وجيقز فإلموم أن جلزجلد إػ ثامكغ جؾدة: تعزجلرًا, وهذا مذهى  (2)
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اشتشوور افصوحوبي يف حوّد اخلؿور ؾؼوول ظبود افورمحـ بوـ ظوق :  موو ورد أن ظؿورَ والدلقؾ: ♦

اجعؾووف ـوولخػ احلوودود: ثامكووغ, ؾضووورب ظؿوور ثامكووغ, وـتووى بووف إػ خوفوود, وأيب ظبقووده يف »

 ثامكغ, ومل جلـؽر أحد. إمجوع افصحوبي ظذ جعؾ احلدي والشاهد فقف: 

قِّ ققلف: )  (.  وأربعقن مع الرِّ

إذا وؿع افرؿقؼ يف افزكو ؾنن احلّد جلـصػ ظؾقف, وحقـفو ؾونذا ـوون احلود ثامكوغ فؾحور, ؾووفرؿقؼ 

 حده أربعقن.

 

 

 

 

                                
 

 افشوؾعقي.

 (. 1756(, وأمؾف يف مسؾؿ )1443أخرجف افسمذي ) (1)
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 :قال ادملػ

قارَة: كاشقتؿتاٍع ٓ َحقدَّ فققف، وهق التلديُب، وهق واجٌب يف كقؾِّ َمعصققٍة ٓ َحقدَّ فقفقا، وٓ كَ ] ػَّ

ِِ بغِر الزكقا، وكحقِقه. وٓ ُيقزاُد إِرَقٍة ٓ َقْطَع فقفا، وِجـايٍة ٓ َقَقَد فقفا، وقوَش  تقاِن ادرأةِ ادرأَة، والؼْذ

رَ قيف التعزيِر ظذ َظْش   .[ِر َجَؾَداٍت، ومـ اْشَتْؿـَك بقِده بغِر حاجٍة ُظزِّ

ُره تعزجلرًا, أمؾف ملخقذ مـ افعزر, وهق افورد وادـوع, وهوق موـ مصدر ظّزره جُلعَ  التعزير لغة: زي

, وظوووذ (1)(ژ ژ ڑ) أشوووامء إووووداد, ؾقطؾوووؼ ظوووذ افـصوووورة, ومـوووف:

 .(2)افتلدجلى

 هق افتلدجلى يف ـؾ معصوقي ٓ حد ؾقفو, وٓ ـػورة. صقرظًا:

 جلراد هبو ؾعؾ  ل, أو ترك أمر. وادعصققة:

قفو, وٓ ـػورة, ؾنن ـون ؾقفو أحود و ؾقصوور إفقوف ـوفسوورؿي وٓبد أن تؽقن ادعصقي ٓ حد ؾ

 ؾقفو حّد, وافقطء يف  ور رمضون ؾقف ـػورة.

 :والسـة بالؽتاب، مشقروع والتعزير♦

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) ؿقفف تعووػ: فؿـ الؽتاب:. 1

 .(3)(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

َّٓ يف حقدو ِمقـ  ٓ َُيَؾُد فققَق ظشققرةِ » مرؾقظًو: حدجلٌ أيب بردة  ومـ السـة:. 2 أشققاٍط إ

 .(4)«حدودِ اهللِ

                                 
 (.12ادوئدة, أجلي ) (1)

جلمول إػ ادعـك إول, وهق افـصورة, وافتعظقؿ.  -هق افتلدجلىو- فؽـ افراؽى إمػفوين ؿول: إن ادعـك اف وين (2)

 (.457فبؽر أبق زجلد )« احلدود وافتعزجلرات»(, 333« )ادػردات»

 (.34افـسوء, أجلي ) (3)

 (.1758(, ومسؾؿ )6848أخرجف افبخوري ) (4)
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 (.  وهق التلديُب ققلف: )

 : ٕكف جلؿـع ممو ٓ جيقز ؾعؾف.ػ, وإكام ؿقؾ فؾتعزجلر: تلدجلٌى شبؼ ذـر ذفؽ يف افتعرجل

ارةَ ققلف: )  (.  وهق واجٌب يف كؾِّ َمعصقٍة ٓ َحدَّ فقفا، وٓ َكػَّ

 إن رأى أن ادصوؾحي يف ظودم إؿومتوف, افتعزجلر حؽؿف واجوى, جيوى ظوذ اإلمووم أن جلؼقؿوف إٓ

 .وافعػق ظـف ؾؾف ذفؽ, وكظره كظر مصؾحي ٓ تشفٍ 

شبؼ أن افتعزجلر جلؽقن يف ادعصوقي افتل ٓ حد ؾقفو, وٓ ـػوورة, ؾونن ـوون ؾقفوو حوٌد أو ـػوورة 

 رجعـو إفقفو.

متػووتوي يف  إػ اإلمووم: ٕن ا ورائؿ ادعوزر ظؾقفوو وؿودره افتعزجلر, إؿومي يف ادرجع أن واظؾؿ•

صـوظتفو, ؾُلرجع إمر إػ اإلموم, ؾقؼورر موو جلوراه مـوشوبًو ِموـ ؿودر افتعزجلور, وموـ إؿومتوف موـ ترـوف 

 حسى ادصؾحي.

ن وطء افرجوؾ مو مل جلؽـ افتعزجلر مـصقمًو ظؾقف ؾقتعوغ حقـفوو: ـوفوذي ورد ظوـ ظؿور 

 وتسعغ شقضًو. يا ورجلي ادشسـي بقـف وبغ ؽره جيؾد تسع

 (.  ِرَقٍة ٓ َقْطَع فقفا، وِجـايٍة ٓ َقَقَد فقفاقاشتؿتاٍع ٓ َحدَّ فقف، وَش كققلف: )

 ؾقفو افتعزجلر: ٕ و مل جلػرض ؾقفو حّد, وهل: دعوصٍ هذه أم ؾي 

آشتؿتوع دون افػرج, وافسورؿي افتل مل تستؽؿؾ افشوروط: ـام فوق ـوكوً دون افـصووب, أو 

 ـوفصػع, وافبصؼي, وافؾؽؿي. مـ ؽر حرز, وا ـوجلي افتل ٓ ؿقد ؾقفو:

 (.  تقاِن ادرأةِ ادرأةَ إوققلف: )

 وهق افسحوق, وهق فقاط اإلكوث, وؾقف افتعزجلر.

ِِ بغِر الزكا، وكحِقهققلف: )  (.  والؼْذ

 ـقو محور, وجلو ـؾى, وكحق ذفؽ.

 (.  ِر َجَؾَداٍت قوٓ ُيزاُد يف التعزيِر ظذ َظْش ققلف: )
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 .(1)جُلزاد ظؾقفو  ظشور جؾدات, وٓ أكثر التعزير:

َّٓ يف حققدو ِمققـ » مرؾقظووًو: حوودجلٌ أيب بووردة  والققدلقؾ:♦ ٓ َُيَؾققُد فقققَق ظشقققرةِ أشقققاٍط إ

, ؾوحلدجلٌ ورد مقرد احلصور, ؾام ظدا احلدود ٓ جلزاد ؾقفو ظذ ظشوورة أشوقاط, فؽوـ (2)«حدودِ اهللِ

 جلست ـك مو ورد افـص بتحدجلده مـ افتعزجلرات.

, ؾرجع إمر إػ اإلموم.: ؾؾقس أما أقؾ التعزير  فف حدي

رَ ققلف: )  (. ومـ اْشَتْؿـَك بقِده بغِر حاجٍة ُظزِّ

 اشتخراج ادـل: اشتدظوًء فشفقٍة بغر مجوع. آشتؿـاَ:

 :لف حالتانوؿد أؾود ـالم ادمفػ أن آشتؿـوء 

معصوقي,  ادذهى: أكف ورم, وجلعوّزر بػعؾوف: وذفوؽ ٕكوف : ؾودشفقر مـأن يؽقن بال حاجة -أ

 .(3)(والذين هم لفروجهم حافظون)ؿول تعوػ: 

 : ـلن شو  ظذ كػسف افعـً, وافقؿقع يف ادحرم.أن يؽقن حلاجة -ب

: خقؾًو مـ افقؿقع يف افزكو, وافؾقاط, ومل جلؼدر ظذ افـؽووح ؾودشفقر مـ ادذهى: أكف إن ؾعؾف

 لء ظؾقف.ووافتسوري, ؾال ص

 فزكو, وظـد تعورض ادحرموت جلرتؽى أدكوهو.أكف أهقن مـ افقؿقع يف ا والعؾة:

 لء, ؾػعؾف خقؾًو ظذ دجلـف أوػ.ووٕكف فق ؾعؾ ذفؽ خقؾًو ظذ بدكف مل جلؾزمف ص 

 

 

                                 
ده, وكظره حسى ادصؾحي, وهق افؼقل اف وين: أكف ٓ حد ٕـ ره, وإكام جلرجع يف ذفؽ إػ رأي احلوـؿ, واجتفو (1)

 جلقشػ مـ احلـقػي, واختوره: ابـ تقؿقي, وابـ افؼقؿ, وافع قؿغ. ؿقل موفؽ, ووجف ظـد افشوؾعقي, وأيب

 (.1758(, ومسؾؿ )6848أخرجف افبخوري ) (2)

 (.5ادممـقن, أجلي ) (3)
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 :قال ادملػ

: إذا َأَخَذ ادؾتِزُم كِصابًا، مـ ِحْرِز مثؾِف، مـ ماٍل معصقٍم، ٓ ُصبفَة لف فقف، ظقذ َوْجقِف ] َِ آختػقا

قٍة، أو  ِرهقا،  ـٍ يف َوديعقٍة، أو ظاِريَّ ُقطَِع، فال َقْطَع ظذ ُمـَْتِفقٍب، وٓ خُمْقَتؾٍِس، وٓ  اصقٍب، وٓ خقائ

ُط أن يؽققَن ادسق اُر الذي َيُبطُّ اْلقَب أو  َره وَيلخُذ مـف. وُيْشَسَ روُق مقآً ُُمَْسمقًا، فقال قوُيْؼَطُع الطرَّ

ٍم: كاخلْؿِر. وُيشَسُط أن يؽقَن كِصابًا، وهق ثالثُة َدراهَؿ، أو ُرُبُع دِيـقاٍر،  ِرَقِة آلةِ قَقْطَع بس  ٍق، وٓ ُُمَرَّ

روِق، أو َمَؾَؽفا السقارُق مل َيْسقُؼْط الَؼْطقُع، وُتعتقَزُ قأو َظَرٌض قِقؿُتف كلحِدمها، وإن َكَؼَصْت ققؿُة ادس

ْرِز، فؾق َذَبَح  فقف كبشًا، أو َصؼَّ فققف ثقبقًا فـََؼَصقْت قِقؿُتقف ظقـ كِصقاٍب،  قِقؿُتفا َوقَت إخراِجفا مـ احْلِ

ْرِز، فنن َش  ِرَجف مـ احْلِ َرَقف مقـ  قِر ِحقْرٍز: فقال َقْطقَع. قثؿ َأْخَرَجف، أو َتؾَِػ فقف اداُل: مل ُيْؼَطْع. وأن ُفْ

ِِ إمقاِل، والبؾدانِ  ، وَظقْدِل السقؾطاِن، وَجقْقِره، وِحْرُز اداِل: ما العادُة ِحْػُظف فقف، وَفتؾُِػ باختال

 ََ كاكِغ، والِعؿققراِن: ورا وِر، والققدَّ تِققف، وَضققْعِػف، فِحققْرُز إمقققاِل، واْلقققاهِر، والُؼققمِش يف الققدُّ وُققَّ

ََ الشق َ، وكحِقمهقا ورا رائِج، إذا كقان يف قإبقاِب، وإ الِق الَقثقؼِة، وِحرُز الَبْؼقِؾ، وُققدوِر البقاقِالَّ

، وِحْرُزهقا يف اْلققَؿْرَظك قوِحْرُز احلَطِب، واخَلَشِب احلظائُر، وِحقْرُز ادقاصقالسقِق حارٌس،  قَرُ ل الصِّ

 بالراظل، وكَظِره إلقفا  البًا.

وإن -، وٓ مقـ مقال َوَلقِده -وإن َظقاَل -ِرَقِة مقـ مقاِل أبققف قوأن َتـَْتِػَل الشبفُة، فال ُيْؼَطقُع بالسق 

، وُيْؼَطُع إُخ، وكؾُّ قريقٍب بَسق، وإُب، وإمُّ يف هذا شقا-َشَػَؾ  ِرَقٍة مقـ مقاِل قريبِقف، وٓ ُيؼَطقُع قٌَ

َرَق ظبقٌد مقـ مقاِل َشققِِّده، أو قِرَقتِف مـ ماِل أَخِر، ولق كان ُُمَْرزًا ظـف، وإذا َشققأحٌد مـ الزوجغ بَس 

قِة َوققٍػ ُمسؾٌِؿ مـ بقِت ادقاِل، أو مقـ َ ـقؿقٍة مل  ُحر  َشقٌِّد مـ ماِل ُمؽاَتبِف، أو  قْس، أو فؼقٌر مقـ َ ؾَّ ؿَّ  َُتَ

َِ، أو صخٌص مـ ماٍل فقف َصق ظذ ققالُػؼرا ِرَقِة مـقف مل ُيْؼَطقْع. وٓ قِرَكٌة لقف، أو ََٕحقٍد ِمَّقـ ٓ ُيْؼَطقُع بالسَّ

، وٓ َيـِْزُع ظـ إققراِره حتقك ُيْؼَطقَع. و َتْغِ ، أو إقراٍر َمرَّ  َظْدَلْغِ
روُق قادسق ن ُيطالِقَب أُيْؼَطُع إٓ بشفادةِ
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، وُحِسقَؿْت. وَمقـ َشق َرَق صققئًا قمـف بملِف. وإذا َوَجَب الؼْطُع، ُقطَِعْت يُده القؿـك مقـ َمْػِصقِؾ الؽقػِّ

 .[مـ  ِر ِحْرٍز ثؿرًا كاَن، أو كثرًا، أو  َرمها: ُأْضِعَػْت ظؾقف الِؼقؿُة، وٓ َقْطعَ 

 رؿي وحدهو.وظؼد ادمفػ هذا افبوب فؾؽالم ظذ أحؽوم افس

 .-بتسؽغ افراء- ْرؿيووَش  -بوفؽسور-إخذ بخػقٍي, جلؼول: ِشورؿي  السقرقة لغة:

 أخذ مول افغر خػقي, مـ حرز م ؾف. رظًا:قص

 السقرقة ُمرمة ومـ كبائر الذكقب بدٓلة الؽتاب، والسـة، واإلمجاع:♦

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) ؿقفووف تعوووػ: فؿققـ الؽتققاب:( 1

 .(1)(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ٓ يسقققرُق السققارُق حققَغ يسقققرُق وهققق » مرؾقظووًو: حوودجلٌ أيب هرجلوورة  ومققـ السققـة:( 2

ـٌ   .(2)«ممم

 مـعؼد ظذ حترجلؿفو, وظذ وجقب افؼطع يف ا ؿؾي. واإلمجاع:( 3

إذا َأَخَذ ادؾتِزُم كِصابًا، مـ ِحقْرِز مثؾِقف، مقـ مقاٍل معصققٍم، ٓ ُصقبفَة لقف فققف، ظقذ َوْجقِف ققلف: )

: ُقطِعَ  َِ  (.  آختػا

صووق ًو جلبؾوغ  -مسؾاًم ـون, أو ذمقووً -افسورؿي جلؽقن إذا أخذ ادؽؾػ ادؾتزم أحؽوم اإلشالم حّد 

 -مسؾاًم ـوون, أو ذمقوًو, أو معوهودًا, أو مسوتلمـوً -افـصوب, وأخذه مـ حرز م ؾف, مـ مول معصقم 

 .(3)وفقس فف ظذ إخذ صبفي, وـون ذفؽ ظذ وجف اخلػقي

 والدلقؾ:♦

 كػي افذـر.أجلي آ مـ الؽتاب: -1

                                 
 (.34افـسوء, أجلي ) (1)

 (.57(, ومسؾؿ )5578أخرجف افبخوري ) (2)

 ذوط افؼطع يف افنؿي, وشقليت ذـرهو بوفتػصقؾ. وهذه (3)
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 .(1)«تؼطُع القُد يف ربِع ديـاٍر فصاظداً » مرؾقظًو: حدجلٌ ظوئشي  ومـ السـة: -2

قٍة، أو ققلف: ) ـٍ يف َوديعقٍة، أو ظاِريَّ فال َقْطقَع ظقذ ُمـَْتِفقٍب، وٓ خُمْقَتؾٍِس، وٓ  اصقٍب، وٓ خقائ

 (.   ِرها

 ذـر ادمفػ شتي إذا أخذوا مول افغر ؾؾقس ظؾقفؿ ؿطع: 

: وهق مـ أخذ ادول جفورًا ٓ خػقي, ظوذ وجوف افؼوقة وافغؾبوي وافؼفور, ؾوال ؿطوع ـتفباد (1

 :والدلقؾظؾقف, 

ـِ قْطعٌ » حدجلٌ جوبر: .1  .(2)«لقس ظذ ادُـتِفِب، وٓ ظذ ادُختؾِِس، وٓ ظذ اخلائ

 وٕكف أخذ مـف ظذ مرأى افـوس, ؾقؿؽـف أن جلتخؾص مـف بوٓشتغوثي هبؿ: فقخؾصقه. .2

: وهق مـ أخذ ادول جفورًا معتؿدًا ظذ شورظتف, وؽػؾي موحى ادول, ؾوال ؿطوع دختؾسا (2

 احلدجلٌ افسوبؼ. -1ظؾقف, وافدفقؾ: 

 وٕكف جلؿؽـ افتحرز مـف: إذ ٓ جلؼع آختالس إٓ مع ؽػؾي مـ ادختؾس مـف. -2

وهوق  وهق مـ اشوتقػ ظوذ موول افغور بغور حوٍؼ, معتؿودًا ظوذ ؿقتوف وجوهوف, لغاصب:( ا3

 ؿرجلى مـ آكتفوب, إٓ أكف أوشع: إذ جلشؿؾ ادـؼقل وافعؼور, بخال  آكتفوب.

 ؾوفغومى إذا ؽصى ٓ جُلؼطع. 

: مو شوبؼ ذـوره يف ادـتفوى, ؾفوق مل جلسوورق, إكوام أخوذ ادوول بووفؼقة, واحلوّد ثوبوً يف والعؾة♦

 افسورؿي.

 واحلػظ.: وهق مـ أخذ ادول مـ موفؽف, وهق جلظفر افـصوقحي, اخلائـ (4

وذفؽ ـام فق أن إكسوكًو ووع ظـده موًٓ, أو متوظًو ودجلعوي إػ ـوذا,  مـ أخذ ادال يف وديعة: (5

 ودّو أراد أخذ ودجلعتف ؿول: فقس فؽ ظـدي صولء, أو أن مو ووعتف تؾػ, وكحق ذفؽ.

                                 
 (1684(, ومسؾؿ )6789أخرجف افبخوري ) (1)

(, وابـ 2/262) ل( وافؾػظ فف, وافـسوئ1448(, وافسمذي )4391(, وأبق داود )15575أخرجف أمحد ) (2)

 (.5452(, ومححف إفبوين يف محقح ا ومع )2591موجف )
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وهومٓء فووقس ظؾوقفؿ حوود افسوورؿي: ٕ ووؿ وإن ـووكقا ؿوود جـوقا جـوجلوووٍت ظظقؿوًي إٓ أ ووؿ مل 

 رؿقا, وجُلؽػ ظدوا ؿ بوفتعزجلر مـ ظؼقبي, وشجـ, وجؾد, وكحق ذفؽ.جلسو

: وهق افذي جللخذ متوظًو جلستعره مـ افـووس, ثوؿ جيحوده وجلـؽور أكوف أخوذه, جاحد العارية( 6

 ؾال ؿطع ظؾقف. 

، وادخقَتؾِِس َقطقعٌ » : حدجلٌ:والدلقؾ♦ ـِ وجوحود افعورجلوي خووئـ, ؾقؼووس  (1)«لقَس ظَذ اخلائ

 ي.ظذ جوحد افقدجلع

اُر الذي َيُبطُّ اْلقَب أو  َره وَيلخُذ مـفققلف: )  (.  وُيْؼَطُع الطرَّ

افذي جلبط ا قى, أو ؽره, أي: بونبرة, وكحقهوو: فتسوؼط افودراهؿ, وجللخوذهو, ؾونذا  الطّرار:

 أخذ ؾنكف جُلؼطع. 

 : أن صوروط افسورؿي مقجقدة متحؼؼي يف هذا افػعؾ.والعؾة♦

ُط أن يؽقَن اققلف: ) ٍم: كاخلْؿرِ قروُق مآً ُُمَْسمًا، فال َقْطَع بسقدسوُيْشَسَ  (. ِرَقِة آلِة  ٍق، وٓ ُُمَرَّ

 أصور إػ أكف جلشسط فؾؼطع يف افسورؿي صوروط: 

 :أمريـ: أن جلؽقن ادسوروُق موًٓ وسمًو, وهذا افشورط جلتضؿـ إول

 ؾ ظغ مبوحي افـػع., ؾام فقس بامل ٓ ؿطع ؾقف, وادول: ـأن يؽقن ادسقروق مآً  -أ

وامِل احلوريب, وآٓت افؾفوق, واخلؿور, أن يؽقن ادال ُمسماً  ب. ـَ , ؾغور ادحوسم ٓ ؿطوع ؾقوف: 

 وافصؾبون, وكحق ذفؽ.

وُيشققَسُط أن يؽقققَن كِصققابًا، وهققق ثالثققُة َدراهققَؿ، أو ُرُبققُع دِيـققاٍر، أو َظققَرٌض قِقؿُتققف ققلققف: )

 (.  كلحِدمها

 د بؾغ افـصوب, ؾؾق شورق أؿؾ مـ افـصوب ؾؾقس ظؾقف افؼطع.أن جلؽقن ادسوروق ؿ الثاين:

                                 
(, وابـ موجف 2/262) ل(, وافـسوئ1448(, وافسمذي )4391داود ) (, وأبق15575أخرجف أمحد ) (1)

 (.5452(, ومححف إفبوين يف محقح ا ومع )2591)
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: هق مـ افذهى: ربع دجلـور, ومـ افػضي: ثالثي دراهؿ, وموـ افعوروض موو وكصاب السقرقة

 تسووي ؿقؿتف أحد و.

 .(1)«ٓ تؼطع القد إٓ يف ربع ديـار فصاظداً » ؿقفف ^: والدلقؾ:♦

ـو قِقَؿُتُف َثاَلَثُة َدَراِهؿَ أن رشقل اهلل ^ َقَطَع َشا» :وحدجلٌ ابـ ظؿر  َ ِْ  .(2)«ِرقًا يِف 

 (.  روِق قوإن َكَؼَصْت ققؿُة ادسققلف: )

افقؿً ادعتز يف بؾقغ افـصووب هوق وؿوً افسوورؿي, وظوذ هوذا ؾؾوق ـوون حوغ إخراجوف موـ 

 احلرز جلسووي افـصوب, ثؿ كؼصً ؿقؿتف بعد ذفؽ دون افـصوب, مل جلسؼط افؼطع.

 (.  السارُق مل َيْسُؼْط الَؼْطعُ أو َمَؾَؽفا ققلف: )

فق أن افسورق مؾَؽ افعَغ ادسوروؿي بعد شورؿتف, إمو بلن تقهى فف, أو جلشس و, أو بونرث, أو 

 وموقي, ؾفؾ جلسؼط افؼطع؟

 أن جلؽقن بعد افساؾع فؾحوـؿ, ؾال جلسؼط افؼطع. .1

 أن جلؽقن ؿبؾ افساؾع فؾحوـؿ, ؾنكف جلسؼط افؼطع. .2

, أن رجواًل شوورق رداءه ؾرؾعوف إػ افـبول ^ ؾولراد ن بوـ أمقوي ؿصوي موػقاوالدلقؾ: ♦

 (3)«هاّل كقان قبقؾ أن تقلتقـل بقف» ؿطعف, ؾؼول مػقان: جلو رشقل ات, ردائل ظؾقف مدؿي, ؾؼول ^:

 مل جلعتز ذفؽ ُمسؼطًو فؾحد. ^ؾػقف أن مػقان بـ أمقي تصدق بف ظذ افسورق, وفؽـ افـبل 

                                 
 وافؾػظ فف. (1684)مسؾؿ (, و6789أخرجف افبخوري ) (1)

 (.1686(, ومسؾؿ )6795أخرجف افبخوري ) (2)

, ومححف إفبوين يف (2595بـ موجف )(, وا4879) (, وافـسوئل4394وأبق داود ), (15315أخرجف أمحد ) (3)

 (.2317اإلرواء )
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ْرِز، فؾق َذَبَح فقف كبشًا، أو َصقؼَّ فققف ثقبقًا فـََؼَصقْت وُتعتَزُ قِقؿُتفا وَ ققلف: )
قَت إخراِجفا مـ احْلِ

 (.  قِقؿُتف ظـ كِصاٍب، ثؿ َأْخَرَجف، أو َتؾَِػ فقف اداُل: مل ُيْؼَطعْ 

روق كصوبًو, ظـد إخراجف مـ احلرز, ؾؾوق أكوف يف احلورز ورؿي أن جلؽقن ادسوٓبد ف بقت حّد افس

ؿقؿتف: ـؽبش, ؾذبحف يف احلرز, ثؿ أخذه, ؾـؼص ظـ افـصووب يف احلورز  ؾعؾ بودسوروق مو جُلـؼص

 ؿبؾ أن شرجف مـف, أو ثقٍب صّؼف, ثؿ أخرجف, وكحق ذفؽ, ؾال ؿطع. 

  بً بف حد افسورؿي.جل: أكف مل ُشِرج مـ احلرز كصوبًو والعؾة♦

ضوقجلاًل  وإن أخرج افسورُق بعض افـصوب, ثؿ أخرج بؼقتف بعد ذفؽ, ؾنن ـون افػصوؾ بقوـفام

 مل جلؼطع, وإن مل جلطؾ افػصؾ ؾتعتز شورؿي واحدة, وجلؼطع.

ْرِز، فنن َش ققلف: ) ِرَجف مـ احْلِ  (.َرَقف مـ  ِر ِحْرٍز: فال َقْطعَ قوأن ُفْ

أن تؽقن افسورؿي مـ حرز: وهذا ؿرره إئؿي إربعي, بوؾ حؽول ظؾقوف اإلمجووع, ـوام  الثالث:

 .و كؼؾ ذفؽ ابـ هبرة, وابـ ؿدامي, وؽر

, أكف ^ ش ؾ ظوـ اف ؿور ادعؾوؼ حدجلٌ ظؿرو بـ صعقى ظـ أبقف ظـ جده والدلقؾ: ♦

ي َحاَجٍة َ ْرَ ُمتَِّخقٍذ ُخْبـَقًة، َفقاَل َصق»: ؾؼول
ـْ ذِ ـْ َأَصاَب بِِػقِف ِم ـْ َخقَرَج بَِشققَم ََ َظَؾْققِف، َوَمق ٍَ ِمـْقُف قْل ْل

، َفَعَؾْققِف قـْ َش َفَعَؾْقِف َ َراَمُة ِمْثَؾْقِف، َواْلُعُؼقَبُة، َومَ  ِـّ ـَ ادَِْجق ، َفَبَؾقَغ َثَؿق ـُ َرَق ِمـُْف َصْقئًا َبْعَد َأْن ُيْمِوَيُف اْلقَجِري

ـْ َش   .(1) «َرَق ُدوَن َذلَِؽ َفَعَؾْقِف َ َراَمُة ِمْثَؾْقِف، َواْلُعُؼقَبةُ قاْلَؼْطُع، َوَم

وبوغ موو ـوون موـ ؽور , -وهق ا ورجلـ يف حوؼ افو امر-رؿي مـ ِحرٍز وؾػرق افـبل ^ بغ افس

 حرز.

                                 
, وحسـف إفبوين يف اإلرواء (7454(, وافـسوئل يف افؽزى )1289(, وافسمذي )1715أخرجف أبق داود ) (1)

(2413.) 
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 (.  وِحْرُز اداِل: ما العادُة ِحْػُظف فقفققلف: )

 ذـر ادصـػ ؾقام جلتعؾؼ بوحلرز شّتي أمقر: 

 : جلراد بف ادؽون ادعّد حلػظ ادول ؾقف, وجلرجع ؾقف إػ افعر .احِلرز -1

ِِ إمقاِل، والبؾداِن، وَظْدِل السؾطاِن، وَجْقرِ ققلف: ) تِف، وَضْعِػفوَفتؾُِػ باختال  (.  ه، وُققَّ

 احلرز شتؾػ بوختال  إمقال, وافبؾدان, وؿقة افسؾطون, ووعػف. -2

ؾؾقس حرز ادول ـحرز ادوصوقي, وفقس حرز ادول يف افبؾد أمـ ـحرزه يف افبؾود ادـتشوور ؾقوف 

 افسورؿي, وادرجع إػ افعر , ؾام جلضع افـوس ؾقف أمقاهلؿ فقحػظقهو ؾفق حرز.

ََ إبققاِب، )ققلف:  كاكِغ، والِعؿراِن: ورا وِر، والدَّ فِحْرُز إمقاِل، واْلقاهِر، والُؼمِش يف الدُّ

 (.  وإ الِق الَقثقؼةِ 

: إبـقووي, وافبقووقت احلصوووقـي, بوولن تؽووقن حققرز إمقققال، والققذهب، والػضققة، وكحقهققا -3

 داخؾ افبـوء, ويف مؽون مغؾؼ بؼػؾ.

ول ؾقوعف يف شووقورة, أو حظورة موصووقي, أو يف ؾـووء افبقوً, فق أن رجاًل ظـده م وظذ هذا:•

 وكحقه, ؾؾقس بحرز, وفق شورؿً حقـفو, ؾال ؿطع.

ََ الشققلف: ) َ، وكحِقمها ورا  (.  رائِج، إذا كان يف السقِق حارٌس قوِحرُز الَبْؼِؾ، وُقدوِر الباقِالَّ

وـوذفؽ افبطوقخ, وهول افـبووت افوذي ٓ شووق فوف: ـوفبصوؾ, وافؽوراث, - حرز البؼقل -4

 : بلمريـ, -وافبوؿالء, وكحقهو

 أن تقوع يف افشورائٍ, وهق افشبؽ افذي حيػظفو. -1

 أن جلؽقن يف افسقق حورس. -2

, وشورق ؾؾوقس موـ حورز, وهوذا افوذي ؿورره راجوع فؾعور ,  ـِ ـِ إمرجل ؾنن اختّؾ أحُد هذجل

 ؾنذا تغر افعر  يف زمـ, أو مؽون ؾودرجع فف.
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 (.َطِب، واخَلَشِب احلظائرُ وِحْرُز احلققلف: )

: أن جلقوووع يف احلظوووئر, وهووذا راجووع فعوورؾفؿ, ؾوونذا اختؾووػ ِحققرز احلطققب، واخلشققب -5

: وظـدكو احلطى ٓ حيتوج إػ حرز, وحرزه أن جلقووع افعر  ظؿؾـو بعرؾـو, وفذا ؿول افع قؿغ 

 يف مؽون افبقع.

، وِحْرُزها يف اْلقَؿرْ قوِحْرُز ادقاصققلف: ) َرُ  (.  َظك بالراظل، وكَظِره إلقفا  الباً ل الصِّ

: ووووعفو يف افِصوووَر وهوول: احلظوووئر, وـووقن افراظوول جلـظوور إفقفووو ؽوفووى حققرز ادقاصقققل -6

 افقؿً, ؾال جلشسط ـؾ افقؿً: ٕكف ؿد جلغػؾ, أو جلصع, وكحق ذفؽ.

 وفق ـون ؽوفى افقؿً ؽوؾاًل ظـ مشوهد و ؾسورق مـفو, ؾال ؿطع.

 (.  لشبفةُ وأن َتـَْتِػَل اققلف: )

 اكتػوء افشبفي ظـ افسورق, ؾنذا وجدت صبفي, ؾال ؿطع. الرابع:

 .(1)«ادرؤا احلدود بالشبفات» حدجلٌ: والدلقؾ:♦

ٕن أظطيؾ احلودود بوفشوبفوت أحوى إيلَّ موـ أن أؿقؿفوو يف »أكف ؿول:  ودو ورد ظـ ظؿر 

 «افشبفوت

 .(2)«ادرؤا ا ؾد ظـ ادسؾؿغ مو اشتطعتؿ»وظـ ابـ مسعقد ؿول: 

وٕن إموؾ يف إظوراض, وإبودان افعصوؿي, واحلامجلوي, ؾوال جلؿؽوـ أن تـتفوؽ إٓ بقؼوغ, 

 وهـو صبفي, ؾال ؿطع.

                                 
 (.2316, ووعػف إفبوين يف اإلرواء )(19/171أخرجف ابـ ظسوـر يف تورجلخ دمشؼ ) (1)

أخرجف ابـ أيب صقبي يف ادصـػ  (, وأثر ابـ مسعقد28493أيب صقبي ) أخرجف ابـ أثر ظؿر (2)

 (, وبـحقه ظـ ظوئشي ك. 28498)
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، وإُب، -وإن َشقَػَؾ -، وٓ مـ مال َوَلِده -وإن َظاَل -ِرَقِة مـ ماِل أبقف قفال ُيْؼَطُع بالسققلف: )

 ٌَ  (.  وإمُّ يف هذا شقا

وإن  -بفي: أكف ٓ ؿطوع ظوذ أحود شوورق موـ أموقفف, أو ؾروظوفجلـبـل ظذ اصساط اكتػوء افش

 .-كزفقا

 والدلقؾ: ♦

َبِقَؽ » .حدجلٌ:1 ِٕ  .(1)«َأْكَت، َوَماُلَؽ 

.وٕن كػؼي ـؾ مـفام  ى يف مول أخر, ؾربام أن أخذ أخذه ـون جلرجلد بوف افـػؼوي, أو ـوون 2

 جلظـ فف حؼًو ُحِرم مـف, ؾلراد أخذه حغ طػر.

 ؿرابي نـع ؿبقل صفودة أحد و فصوحبف, ؾال جلؼطع بسورؿتف مـ موفف. .وٕن بقـفام3

 (.ِرَقٍة مـ ماِل قريبِفقوُيْؼَطُع إُخ، وكؾُّ قريٍب بَس ققلف: )

 افسورؿي مـ إؿورب ؽر مـ شبؼ جل بً هبو افؼطع.

 والدلقؾ: ♦

 رؿي, ؾقدخؾقن ؾقفو.و.ظؿقم أدفي افس1

 ودة مـ أحد و فمخر ؾال نـع افؼطع..وٕن افؼرابي هـو ٓ نـع ؿبقل افشف2

 (.  ِرَقتِف مـ ماِل أَخِر، ولق كان ُُمَْرزًا ظـفقوٓ ُيؼَطُع أحٌد مـ الزوجغ بَس ققلف: )

 إذا شورق أحد افزوجغ مـ أخر ؾال جُلؼطع, وفق ـون ادول ورزًا ظـف. 

 والدلقؾ:♦

ٓ ؿطووع ظؾقووف, » :مووو ورد أن ؽووالم احلضووورمل شووورق موورآة زوجتووف ؾؼووول ظؿوور  -1

 , ؿول ابـ ؿدامي: وإذا مل جلؼطع ظبده بسورؿي مول زوجتف ؾفق أوػ.(1)«خودمؽؿ أخذ متوظؽؿ

                                 
افبقموري, وإفبوين يف اإلرواء و ,(, ومحح إشـوده: ابـ افؼطون2292(, وابـ موجف )6952أخرجف أمحد ) (1)

(838.) 
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وٕن ـاًل مـفام جلرث موحبف موـ ؽور حجوى, وجلتبسوط يف موول أخور ظوودة, وٓ تؼبوؾ  -2

 صفودتف فف, ؾلصبف افقفد وافقافد.

 (.  َرَق ظبٌد مـ ماِل َشقِِّدهقوإذا َش ققلف: )

 ود تدرأ بوفشبفوت, وذـر ادمفػ هـو مقرًا جلدرأ ؾقفو احلد فؾشبفي: احلد

موُفوؽ »أكف ؿوول:  ( إذا شورق ظبٌد مـ مول شوقده ؾال ؿطع, ورد ذفؽ ظـ ابـ مسعقد 1

 .(2)«شورق موَفؽ

 (.  أو َشقٌِّد مـ ماِل ُمؽاَتبِفققلف: )

ع ظـ افؽتوبي, وهق ظبود موو ( إذا شورق شوقٌد مـ مول مؽوتبف ؾال ؿطع: ٕكف جلؿؾؽ أن جلساج2

 بؼل درهؿ.

ْس  ُحر  أو ققلف: ) ؿَّ  (.ُمسؾٌِؿ مـ بقِت اداِل، أو مـ َ ـقؿٍة مل َُتَ

( إذا شورق حٌر, أو رؿقؼ مـ بقً ادوول ؾوال ؿطوع: ٕن فوف يف ادوول حؼوًو ؾتؽوقن صوبفي نـوع 3

 افؼطع.

 وم ؾ ذفؽ: فق شورق مـ ؽـقؿي مل ختؿس: ٕكف فبقً ادول.

شورق مـ ؽـقؿي مخيسً, وفقس هق مـ افغوكؿغ, ؾفل شورؿي جلؼطع هبوو: فعودم وجوقد أمو إذا 

 افشبفي.

ِة َوقٍػ ققلف: ) َِ، أو صخٌص مـ ماٍل فقف َص  ظذ أو فؼٌر مـ َ ؾَّ  (.  ِرَكٌة لفقالُػؼرا

( إذا شورق ؾؼر مـ ؽؾي مقؿقؾي ظذ أكوس جلودخؾ هوق ؾوقفؿ: ـوام فوق ـوكوً افغّؾوي مقؿقؾوي 4

 طع ظؾقف.ؿ, وهق متصػ بذفؽ ؾال ظذ افػؼراء

                                
 

« افبدر ادـر»(, وؿول يف 1866طوفى افعوفقي )(, ومسّدد يف مسـده, ـام يف اد18866أخرجف ظبد افرزاق ) (1)

 (: وهذا إثر محقح.8/677)

 (.2421), ومححف إفبوين يف اإلرواء (8/281يف افؽزى ) ل( وافبقفؼ11/74أخرجف ابـ أيب صقبي ) (2)
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 ( إذا شورق مـ مول فف ؾقف صورك: ؾال ؿطع ظؾقف: فقجقد صوئبي ادؾؽ.5

 (.ِرَقِة مـف مل ُيْؼَطعْ قأو ََٕحٍد ِمَـّ ٓ ُيْؼَطُع بالسَّ ققلف: )

رؿقا مـوف مل جلؼطعوقا: ـلموقفف, وؾروظوف, ؾوال و( إذا شورق مـ أحد مـ أؿوربوف افوذجلـ فوق شو6

 ؿطع. 

، وٓ َيـِْزُع ظـ إقراِره حتك ُيْؼَطعَ )ققلف:  َتْغِ ، أو إقراٍر َمرَّ  َظْدَلْغِ
 (.  وٓ ُيْؼَطُع إٓ بشفادةِ

 ثبقت افسورؿي, وجلؽقن بلحد أمرجلـ: اخلامس:

: جلشفدان ظذ افسورق, وجلؽقكون ممـ تؼبؾ صفود ؿ, وجلصػون افسوورؿي بولن صفادة ظدلغ .1

ف: فو ال تقجود صوبفي أكوف شوورق موـ ؽور حورز, وكحوق جلذـرا ؿدرهو, وحرزهو, وأ و أخرجوً مـو

 ذفؽ.

بلن جلؼر ظذ كػسوف أكوف شوورق, وجلصوػ افسوورؿي, وجلوذـر ؿودر ادوول,  اإلقرار مـ السارق: .2

 واحلرز, وإخراجف مـف, وٓ جلـزع ظـ إؿراره حتك جلؼطع.

 أكف ٓ بد مـ اإلؿرار مرتغ. وادذهب:

أِت بؾققص قققد اظققسِ، فؼققال: مققا » ات ^:وافوودفقؾ: حوودجلٌ أيب أمقووي ادخزوموول أن رشووقل 

 .(1)«إخالؽ شقرقت قال: بذ، فلظاد مرتغ، أو ثالثًا، فلمر بف فؼطع

 (.  روُق مـف بملِفقن ُيطالَِب ادسأوققلف: )

 : أن جلطوفَِى ادسوروُق مـف بامفف, ؾنذا مل جلطوفِْى ؾال كؼقؿ احلد.السادس

 والدلقؾ: ♦

وؾقوف أن », ؿوول ابوـ افؼوقؿ: (1)إػ افـبول ^ حوغ رؾوع موـ شوورق .حدجلٌ موػقان 1

 هو.ا. «يف ادسوروق صورط يف افؼطع...ادطوفبي 

                                 
يف (, ووعػف إفبوين 4877(, وافـسوئل )2597(, وابـ موجف )4385(, وأبق داود )22558أخرجف أمحد ) (1)

 (.2426اإلرواء )
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 .وٕكف حيتؿؾ أن موفؽف أبوحف إجلوه, أو وهبف, ؾؾام ضوفى بامفف ظرؾـو أكف ؿد شورؿف. 2

 (.وإذا َوَجَب الؼْطُع، ُقطَِعْت يُده القؿـكققلف: )

 تقاؾرت افشوروط وجى افؼطع.دو اكتفك مـ ذـر افشوروط بغ أ و متك 

 وذـر يف مػي افؼطع ظدة أمقر: 

 ( أن افؼطع جلؽقن فؾقد افقؿـك.1

 ويدل لذلؽ:♦

وافؼوظدة: أن افؼراءات جلبوغ بعضوفو بعضوًو, ؾفوذه , (2)«َفاْقَطُعقا أيمَنم» .ؿراءة ابـ مسعقد:1

 .(3)(ٺ ٿ) افؼراءة بقـً افؼراءة ادشفقرة ادتقاترة:

 , وٓ جلعر  خموفػ هلام مـ افصحوبي., وظؿر .أكف ؿقل أيب بؽر2

 .وٕن افقؿـك هل افتل جلؽقن ؾقفو افعؿؾ ؽوفبًو, ؾفل افتل تستحؼ ا زاء, وهق افؼطع.3

 (.  مـ َمْػِصِؾ الؽػِّ ققلف: )

, وٓ خمووفػ : مـ مػصؾ افؽػ: فوقرود ذفوؽ ظوـ أيب بؽور, وظؿور مقضع الؼطع( 2

 هلام مـ افصحوبي.

 (.  وُحِسَؿْت ققلف: )

 واحلسؿ: أن تغؿس يف افزجلً. أَنا َتسؿ بعد ذلؽ بالزيت ادغع وجقبًا، (3

                                
 

, ومححف إفبوين يف (2595(, وابـ موجف )4879(, وافـسوئل,)4394أبق داود ), (15315أخرجف أمحد ) (1)

 (.2317اإلرواء )

(, وافبقفؼل يف افؽزى 15/294(, وافطزي يف افتػسر )737أخرجف شعقد بـ مـصقر يف افتػسر ) (2)

 .(, وهق محقح7/475)

 .(1/156( وؿقاظد افتػسر فؾدـتقر خوفد افسبً )293رآن ٕيب ظبقد )صاكظر ؾضوئؾ افؼ (3)
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 .(1)«اقطعقه، واحسؿقه»فؼقفف ^ يف شورق:  .1

 وفؽل تـسد أؾقاه افعروق, ؾقؼػ افدم. .2

 (.  َرَق صقئًا مـ  ِر ِحْرٍز ثؿرًا كاَن، أو كثرًا، أو  َرمها: ُأْضِعَػْت ظؾقف الِؼقؿةُ قوَمـ َش ققلف: )

ومل جل بً ظؾقف احلّد ؾنكف تضووظػ ظؾقوف  -وثؿر, أو موصوقٍي, أو ؽره- شورق مـ ؽر حرزٍ  مـ

 افعؼقبي, وجلؽقن ظؾقف ؽرامي م ع مو شورق.

حودجلٌ ظبود ات بوـ ظؿورو بوـ افعووص ظوـ رشوقل ات ^ أكوف ُشو َِؾ ظوـ اف ؿور  والدلقؾ:♦

ـْ ذِي َحاَجٍة، َ ْرَ » ادعؾؼ ؾؼول: ـْ َأَصاَب بِِػقِف ِم ـْ َخقَرَج بَِشققُمتَِّخٍذ ُخْبـًَة، َفاَل َص  َم ََ َظَؾْقِف، َوَمق ٍَ قْل ْل

ـْ َش  ، قِمـُْف َفَعَؾْقِف َ َراَمُة ِمْثَؾْقِف، َواْلُعُؼقَبُة، َوَم ِـّ ـَ ادَِْجق ، َفَبَؾقَغ َثَؿق ـُ َرَق ِمـُْف َصقْقئًا َبْعقَد َأْن ُيْمِوَيقُف اْلققَجِري

 .(2)«َفَعَؾْقِف اْلَؼْطعُ 

أؽرم حوضى بـ أيب بؾتعي حغ كحر ؽؾامُكف كوَؿَي رجٍؾ موـ مزجلـوي مو ع  ظؿر  ومو ورد أن

 .(3)ؿقؿتفو

َػ ظؾقف افغرم. :والشاهد فقفا  أن ـؾ مـ شؼط ظـف افؼطع ُوعي

 (.  وٓ َقْطعَ ققلف: )

 ٓ جيؿع ظؾقف افتضعقػ, وافؼطع, ؾال ؿطع ظؾقف. 

 بقت افؼطع.أكف شورق مـ ؽر حرز ؾوختؾ صورط مـ صوروط ث والعؾة:♦

 

 

                                 
 (.2431(, ووعػف إفبوين يف اإلرواء )8/275( وافبقفؼل )4/381( واحلوـؿ )331أخرجف افدارؿطـل ) (1)

, وحسـف إفبوين يف (7454(, وافـسوئل يف افؽزى )1289(, وأخرجف افسمذي )1715أخرجف أبق داود ) (2)

 (.2413رواء )اإل

 (.13/365(, وافطحووي يف ذح ادشؽؾ )267(, وظـف افشوؾعل يف ادسـد )2767أخرجف موفؽ يف ادقضل ) (3)
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 :قال ادملػ

قاَهَرًة ٓ ] ُْ ، أو الُبـققاِن، فَقْغِصقبقََنؿ ادقاَل 
َِ قْحرا وهؿ الذيـ َيْعِرضقن لؾـاِس بالسالِح يف الصَّ

، وأَخقَذ ادقاَل قَش  لِّ مِّ : ُقتِقَؾ، ثقؿ ُصقؾَِب ِرَقًة. فَؿـ مـفؿ َقَتؾ ُمؽافقًا، أو  قَره: كالقَلقِد، والعبقِد، والقذِّ

 : ِِ حتك َيْشَتِفَر. وإن َقَتَؾ، ومل َيلُخذ اداَل ُقتَِؾ َحْتًم ومل ُيْصقَؾْب. وإن َجـَقْقا بقم ُيقِجقُب َققَقدًا يف الطقْر

تََّؿ اشتقػاُؤه. وإن َأَخَذ كؾُّ واحٍد ِمـ اداِل َقْدَر ما ُيْؼَطُع بلْخِذه السقاِرُق، ومل َيْؼُتُؾققا ُقطِقَع مقـ  كقؾِّ ََتَ

. فقنن مل ُيصققُبقا َكْػسقًا وٓ مقآً قواحٍد َيُده الُقْؿـَك، وِرْجُؾف الُقْس  َ َرى يف َمؼاٍم واحٍد، وُحِسَؿَتا، ثؿ ُخعِّ

ُدوا فال ُيسكقن َيْلُووَن إػ البؾِد. وَمـ تاَب مقـفؿ َقْبقَؾ أن ُيْؼقَدَر قِرَقِة: ُكُػقا: بلن ُيَش قَيْبُؾُغ كِصاَب السَّ  رَّ

تُِّؿ َقْتقٍؾ، وُأِخقَذ بقم لمَدِمقِّقَغ: مقـ كػقٍس، ظؾقف: َشؼَ  َط ظـف ما كان هللِ: مـ َكْػٍل، وقْطٍع، وَصْؾٍب، وََتَ

، أو هَبقؿقٌة: فؾقف  ، وماٍل، إٓ أن ُيْعَػك لف ظـفا. وَمـ صاَل ظذ كػِسف، أو ُحرمتِف، أو مالف آَدِمقل 
ٍِ وَضْر

ف َدْفُعقف بقف، فقنن مل َيـقدفِْع إٓ بالؼْتقِؾ: فؾقف ذلقؽ: وٓ َضقمَن الدْفُع ظـ ذلؽ بَلْشَفِؾ ما َيْغؾُِب ظذ َطـِّ 

ظؾقف، فنن ُقتَِؾ ففقق صقفقٌد، وَيؾزُمقف القدْفُع ظقـ كػِسقف وُحْرَمتِقف دوَن مالِقف، وَمقـ َدَخقَؾ مـقزَل رُجقٍؾ 

صًا فُحْؽُؿف كذلؽ  .[ُمَتَؾصِّ

 احلرابي.ذـر ادمفػ يف هذا افبوب حد ؿطوع افطرجلؼ وجلسؿك ظـد افػؼفوء: حّد 

 : مو جلطرؿف افـوس بلؿدامفؿ.والطريؼ

 : إبطول مـػعتف بؿـع شؾقك افـوس ؾقف: بسبى افتعدي, وافظؾؿ.وقطع الطريؼ

 هؿ افذجلـ جلعروقن فؾـوس بوفسالح, ؾقغصبق ؿ ادول ؿفرًا جفرًا. وقّطاع الطريؼ:

 وشوقليت بقون افتعرجلػ يف ثـوجلو افشورح فؽالم ادوتـ.

 الطريؼ، وحّد احلرابِة: الؽتاُب، والسـُة: إصؾ يف حّد قطاع ♦
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )ؾؼقفف تعوػ:  أما الؽتاب: -1

گ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 .(1)(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

^ أن  أن كوشووًو اجتووقوا يف اددجلـووي ؾوولمرهؿ افـبوول: »ؾحوودجلٌ أكووس  وأمققا السققـة: -2

قا مـ أفبو و, وأبقاهلوو. ؾؾحؼوقا براظقوف ؾشووربقا موـ أفبو وو, ؾقشورب -جلعـل: اإلبؾ- جلؾحؼقا براظقف

وأبقاهلو, حتك مؾحً أبدا ؿ ؾؼتؾقا افراظول, وشووؿقا اإلبوؾ, ؾبؾوغ افـبول ^ ؾبعوٌ يف ضؾوبفؿ, 

 .(2)«ؾجلء هبؿ ؾؼطع أجلد ؿ, وأرجؾفؿ, وشؿر أظقـفؿ

 (.  وهؿ الذيـ َيْعِرضقن لؾـاسِ ققلف: )

جلعروقن فؾـوس, وشرجقن ظؾقفؿ, وٓ جلؾزم ادبوصورة موـفؿ أي: أن ؿطوع افطرجلؼ هؿ افذجلـ 

 مجقعًو, بؾ جُلعومؾ ادُِعُغ هلؿ معومؾي ادبوصور.

   (.بالسالِح ققلف: )

 أي: أ ؿ جلتصدون فؾـوس بوفسالح, وفق ـون افسالح ظصًو, أو حجرًا.

 وفق ـون مع ادحورب ؿقة ؽر افسالح تغؾيى جوكبف ؾفل ـوفسالح.

َِ، أو الُبـقانِ يف الصَّ ققلف: )  (.  ْحرا

ٓ ؾرق يف ذفؽ: شقاًء ـوكقا يف افصحراء, أو يف افبـقون, ويف افز, أو افبحور, ؾقشوؿؾ ا ؿقوع 

 ومػ ادحوربي.

اَهَرًة ٓ َش ققلف: ) ُْ    (.ِرَقةً قفَقْغِصبقََنؿ اداَل 

خوذ ادوول أي: جللخذون مـ افـوس أمقاهلؿ, وجلؽقن أخذهؿ فؾامل جفورًا ؿفرًا, ؾقخرج مو فوق أُ 

 شورؿي, واختالشًو.

                                 
 (.33افـسوء, أجلي ) (1)

 .(1671)ومسؾؿ (, 1551أخرجف افبخوري ) (2)
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وفقسووً احلرابووي خومووًي بودووول, بووؾ احلؽووؿ ظوووم فؾووامل, وإظووراض: ـوؽتصوووب افـسوووء, 

وافقفدان, بؾ احلوجي إػ افردع يف هذه إحقال أصود, وأـ ور, وإكوام خوص ادوول بوفوذـر موـ بووب 

 افتغؾقى: إذ أـ ر مو جلؼع هق إرادة ادول.

، وأَخقَذ ادقاَل: ُقتِقَؾ، ثقؿ فَؿقـ مقـفؿ َقَتقؾ ُمؽافققلف: ) لِّ مِّ ققًا، أو  قَره: كالقَلقِد، والعبقِد، والقذِّ

 (.  ُصؾَِب حتك َيْشَتِفرَ 

 ادحورب إذا اظتدى ؾال شؾق مـ حوٓت:

 : ؾعؼقبتف: افؼتؾ, وافصؾى.( أن يلخذ ادال، وَيْؼُتؾ1

 جلؼتوؾ واحلور ه,وفود جلؼتؾ ـوفقافد-, أو ؽر مؽوؾئ -ـحر بحر, وهؽذا-شقاء ؿتؾ مؽوؾ ًو فف 

 ؾقؼتؾ همٓء وجقبًو حلؼ ات, وٓ جيقز افعػق إمجوظًو. -افذمل جلؼتؾ وادسؾؿ افرؿقؼ,

ؾنذا ؿتؾقا مؾبقا, ؾقؽقن افصؾى بعد افؼتوؾ, وؿبوؾ افغسوؾ, وجلوسك حتوك جلشوتفر أموره: ٕن 

 ادؼصقد افردع, وافزجر.

 قى.أن جُلربط ظذ ظقد وتؽقن جلداه معسوتغ ـفق ي افصؾوصػة الصؾب: 

 (.  وإن َقَتَؾ، ومل َيلُخذ اداَل ُقتَِؾ َحْتًم ومل ُيْصَؾْب ققلف: )

: ؾقؼتوؾ حوتاًم, أي: وجقبوًو: ٕكوف حوّد, وفوقس بؼصووص, ؾقؽوقن أن يؼتؾ، وٓ يلخذ ادال (2

 ٕوفقوء ادؼتقل افعػق ؾقف, بؾ جلؼتؾ بال ظػق, فؽـ ٓ جلصؾى.

تََّؿ اشتقػاُؤهوإن َجـَْقا بم ُيقِجُب َقَقدًا يف الطرْ ققلف: ) : ََتَ
ِِ.) 

 : ـقد, وأمبع, ؾقتحتؿ اشتقػوؤه: بـوء ظذ أكف حّد.أن يؼطعقا ضرفاً  (3

وإن َأَخَذ كؾُّ واحٍد ِمـ اداِل َققْدَر مقا ُيْؼَطقُع بلْخقِذه السقاِرُق، ومل َيْؼُتُؾققا ُقطِقَع مقـ كقؾِّ ققلف: )

َ َرى يف َمؼاٍم واقواحٍد َيُده الُقْؿـَك، وِرْجُؾف الُقْس   (.  حٍد، وُحِسَؿَتا، ثؿ ُخعِّ

أي: ٓ -: ؾنكف تؼطع جلده افقؿـك, ثؿ رجؾف افقسورى يف مؼووم واحود إذا أخذ ادال، ومل يؼتؾ (4

 ثؿ حيسامن بوفزجلً ادغع. -كـتظر حتك اكدمول افقد
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وجلشسط أن جلؽقن مو أخذه مـ ادول جلبؾغ كصوب افسورؿي افذي جلؼطع بف, ؾؾق أخذوا أؿؾ مـوف, 

 .ؾال ؿطع

قققلف: ) ُدوا فقال ُيسكققن قِرَقِة: ُكُػققا: بقلن ُيَشققفنن مل ُيصققُبقا َكْػسقًا وٓ مقآً َيْبُؾقُغ كِصقاَب السَّ رَّ

 (.  َيْلُووَن إػ البؾدِ 

إذا مل جلؼتؾقا كػسًو, ومل جللخذوا موًٓ, ومل جلؼطعقا ضرؾًو, وإكام أخوؾقا افسبقؾ, ؾن ؿ جُلـػوقن, بولن 

 , ؾال جلسـقن جللوون إػ افبؾد حتك تظفر تقبتفؿ.جُلشوردوا مـ افدجلور متػرؿغ

 والدلقؾ ظذ هذه احلآت: ♦

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) ؿقفف تعوػ: -1 چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ک ک گ گ گ گ  ڑ ڑ ک ک  ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڱ ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   .(1)(ڳ 

إذا ؿتؾقا, وأخذوا ادول ؿتؾوقا, وموؾبقا, وإذا ؿتؾوقا, ومل جللخوذوا : »ؿول ابـ ظبوس  -2

ؾقا, ومل جلصؾبقا, وإذا أخذوا ادوول, ومل جلؼتؾوقا ؿطعوً أجلود ؿ وأرجؾفوؿ موـ خوال , وإذا ادول ؿت

 .(2)«أخوؾقا افسبقؾ, ومل جللخذوا موًٓ كػقا مـ إرض

أن ا زاء ظذ ؿدر افعؿؾ, ؾؽؾام زاد ا رم زادت افعؼقبي, ـوام يف هوذا إثور, وفوق جعوؾ  -3

حصؾ تـوؿض: إذ ربام ظقؿى مـ ظـده جرم ـبور بعؼقبوي إمر يف افعؼقبوت أ و ظذ افتخقر فربام 

 جلسورة, وافعؽس.

                                 
 (.33ادوئدة, أجلي ) (1)

وإشـوده وعقػ: ؾقف موفح مقػ افتقأمي  (,2651(, وافبقفؼل يف افصغرى )282أخرجف افشوؾعل يف مسـده ) (2)

 (: إشـوده واٍه جدًا.8/92« )اإلرواء»وعقػ, وإبراهقؿ بـ أيب حيقك إشؾؿل مسوك, وؿول إفبوين 
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وَمـ تاَب مـفؿ َقْبَؾ أن ُيْؼَدَر ظؾقف: َشَؼَط ظـف مقا كقان هللِ: مقـ َكْػقٍل، وقْطقٍع، وَصقْؾٍب، ققلف: )

تُِّؿ َقْتؾٍ   (.  وََتَ

   :فال فؾق مـ حالغمـ توب مـ همٓء ادحوربغ ؿبؾ أن جلؼدر ظؾقف, وجلظػر بف, 

: مو جلتعؾؼ بجـوجلوتوف يف حؼوقق ات, ؾن وو تسوؼط بوفتقبوي: وظوذ هوذا ؾقسوؼط ظـوف حوّد إوػ

احلرابي, وجلسوؼط ظـوف افـػول, وافؼطوع موـ خوال , وافصوؾى, وحتوتؿ افؼتوؾ, وجلؽوقن ـغوره موـ 

 افـوس.

، وماٍل، إٓ أن ُيْعَػك لف ظـفاققلف: ) ٍِ  (.  وُأِخَذ بم لمَدِمقَِّغ: مـ كػٍس، وَضْر

: مو جلتعؾؼ بحؼ أدمقغ: ـام فق شورق, أو ؿتوؾ, أو ؿطوع ضرؾوًو, وكحوق ذفوؽ, ؾقمخوذ ةالثاكق

 ظـف مستحؼفو. وهبو, وتطبؼ ظؾقف أحؽوم افؼصوص, واحلدود افسوبؼي, إٓ إن ظػ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) أن ات تعوووػ ؿووول بعوود آجلووي ادحوووربغ:والققدلقؾ: ♦

 .(1)(ہ ھ ھ ھ ھ

وهووق ظوذ افؽقؾووي يف إموورة ظو امن, بعوود مووو مووذَّ - إػ أيب مقشووك وؿود جوووء رجووؾ موـ ُموورادٍ 

ًُ ات  -ادؽتقبي ؾؼول: جلو أبو مقشك, هذا َمَؼوم افعوئِذ بؽ, أكو ؾوالن بوـ ؾوالن ادوراِدّي, ــوً حوربو

ًُ مـ ؿبؾ أن َتْؼدر ظّع! ؾؼوم أبوق مقشوك ؾؼوول: هوذا ؾوالن  ًُ يف إرض, وإين تب ورشقفف, وشعق

وإكف ـون حورَب ات ورشقفف, وشَعك يف إرض ؾسوودًا, وإكوف تووب ؿبوؾ أن جُلْؼوَدر ؾالن, ؾالن ابـ 

 .(2)ظؾقف, ؾؿـ فؼقف ؾال جلعرض فف إٓ بخر

 وٕن تقبتف ؿبؾ افؼدرة ظؾقف ٓ  ؿي ؾقفو, بخال  تقبتف بعد افؼدرة ظؾقف.

                                 
 (.34ادوئدة, أجلي ) (1)

 (.15/282أخرجف افطزي يف تػسره ) (2)
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 إػ مو جلتعؾؼ بدؾع افصوئؾ:  بعد ذفؽ أصور ادصـػ*

ظذ ؽوره جلرجلود كػسوف, أو ظرووف, أو موفوف, أو جوزءًا موـ بدكوف موـ : هق مـ اظتدى والصائؾ

 آدمل, أو هبقؿي.

 ودؾع افصوئؾ مشوروع بال خال  بغ أهؾ افعؾؿ.

، أو هَبقؿٌة: فؾف القدْفُع ظقـ ذلقؽ بَلْشقَفِؾ ققلف: ) وَمـ صاَل ظذ كػِسف، أو ُحرمتِف، أو مالف آَدِمل 

 (.  ما َيْغؾُِب ظذ َطـِّف َدْفُعف بف

ظذ اإلكسون أن جلدؾع افصووئؾ بوٕشوفؾ ؾوٕشوفؾ, ومتوك أمؽوـ افودؾع إشوفؾ حورم  جيى

 إمعى, ؾنن ـون جلـدؾع م اًل بضوربف بحجر ؾال جلعؿد إػ ؿتؾف, وهؽذا.

 : أن ادؼصقد دؾعف, ؾنذا اكدؾع بوفؼؾقؾ مل تقجد حوجي إػ أـ ر مـف.والعؾة♦

ؼتؾ, ؾحقـفو فف أن جلدؾع بوٕموعى, وفوق وجلست ـك مـ دؾعف بوٕشفؾ: إذا خو  أن جلبتدره بوف

 ترتى ظذ ذفؽ أن جلؼتؾف دؾوظًو ظـ كػسف.

 (.  فنن مل َيـدفِْع إٓ بالؼْتِؾ: فؾف ذلؽققلف: )

 إذا مل جلـدؾع أذى افصوئؾ إٓ بوفؼتؾ ؾؾف حقـفو أن جلؼتؾف.

 فؽـ إذا ؿتؾف ؾقطوفى افؼوتؾ بوفبقـي, وإٓ حؽؿ ظؾقف بوفؼتؾ.

ظقك رجقاٌل » مرؾقظوًو: وس حودجلٌ ابوـ ظبووالدلقؾ: ♦ َلقْق ُيْعَطقك الـَّقاُس بِقَدْظَقاُهْؿ ٓدَّ

ظك َظَؾْقفِ  َـّ اْلَقِؿَغ َظَذ ادُدَّ
ُهْؿ، َوَلؽِ ََ  .(1)«أمقاَل رجاٍل، َودَِما

ؾؾام ـون ادظوء أن افؼتقؾ مول ظؾقف ؾهجؾ هوذا ؿتؾوف حيتؿوؾ افصودق وافؽوذب, تعوغ ظؾقوف 

 افبقـي ظذ مدؿف.

 (.  َن ظؾقفوٓ َضمققلف: )

 ٓ وامن ظذ مـ دؾع موئاًل.

                                 
 (.1711(, ومسؾؿ )4552ف افبخوري )جأخر (1)
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 أن دؾع افصوئؾ مشوروع, ؾام جلستى ظذ دؾعف ٓ جلضؿـف افداؾع.والعؾة: ♦

واظؾؿ أكف ٓ دجلي ظؾقف, وٓ ؿصوص, بؾ هق هدر: ٕن افتؾػ افـووتٍ ظوـ افػعوؾ ادشووروع ٓ 

 جلقجى افضامن.

:أن مو ترتى ظذ ادلذون ؽر مضؿقن. والؼاظدة 

 (.  ُقتَِؾ ففق صفقٌد فنن ققلف: )

 مـ ُؿتؾ وهق جلدؾع موئاًل ظـ كػسف, أو ظروف, أو موفف, ؾفق صفقد.

 والدلقؾ:♦

ـْ ُقتِقَؾ ُدوَن » مرؾقظًو: حدجلٌ ظبد ات بـ ظؿرو  .1 ـْ ُقتِقَؾ ُدوَن َمالِقِف َفُفقَق َصقِفقٌد، َوَمق َم

ـْ ُقتَِؾ ُدوَن َدِمِف َفُفَق َصِفقٌد، ـْ ُقتَِؾ ُدوَن َأْهؾِِف َفُفَق َصِفقٌد  دِيـِِف َفُفَق َصِفقٌد، َوَم  .(1)«َوَم

ؿول: جوء رجؾ إػ رشقل ات ^ ؾؼول: جلو رشقل ات, أرأجلوً إن  حدجلٌ أيب هرجلرة  .2

, ؿوول: «قاتؾقف» , ؿوول: أرأجلوً إن ؿووتؾـل؟ ؿوول:«فال تعطف مالقؽ» جوء رجؾ جلرجلد أخذ مويل؟ ؿول:

 .(2)«هق يف الـار» جلً إن ؿتؾتف؟ ؿول:, ؿول: أرأ«فلكت صفقد» أرأجلً إن ؿتؾـل؟ ؿول:

 (.  وَيؾزُمف الدْفُع ظـ كػِسف وُحْرَمتِفققلف: )

جيى ظذ اإلكسون أن جلداؾع ظـ كػسف إذا مول ظؾقف أحد, وـوذا جلوداؾع ظوـ حرمتوف, وحرموي 

 ؽره 

 فؽـ جلست ـك مـ ذفؽ حول افػتـي, ؾال جيى أن جلداؾع ظـ كػسف. 

                                 
(, 2585ابـ موجف )و(, 3543(, وافـسوئل )1481افسمذي )و(, 4772بق داود )أو (,16529خرجف أمحد )أ (1)

 (.6445) ومححف إفبوين يف محقح ا ومع

 .( بلوفف خمتكاً 141(, ومسؾؿ )2485وأخرجف افبخوري )

 .(145) أخرجف مسؾؿ (2)
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ـْ َظْبَد »ؿقفف ^:  والدلقؾ:♦ ـْ َظْبَد اهللِ اْلَؼاتَِؾ  َفُؽ َٓ َتُؽ  .(1)«اهللِ اْلقَؿْؼُتقَل، َو

 (.  دوَن مالِفققلف: )

وجقب دؾع افصوئؾ ؾقام إذا تعدى ظذ افوـػس, ؾلموو ادوول ؾوال جيوى ظوذ اإلكسوون أن جلودؾع 

 افصوئؾ ظذ موفف, بؾ فف بذفف بال ؿتول, وفف أن جلداؾع ظـف.

صًا فُحْؽُؿف كذلؽوَمـ َدَخَؾ مـزَل رُجٍؾ ُمتَ ققلف: )  (.  َؾصِّ

جلدخؾ يف حؽؿ افصوئؾ افؾص إذا دخؾ افبقً, ؾقدؾعف بوٕشوفؾ ؾوٕشوفؾ, إٓ إن خوو  أن 

 جلبتدره بوفؼتؾ ؾؾف ؿتؾف حقـفو, وإن ـون ٓ جلـدؾع إٓ بوفؼتؾ ؿتؾف.

 

 

 

 

 

 

                                 
(, وابـ أيب 7215(, وأبق جلعذ )21564أخرجف أمحد ) خبوبروي مـ حدجلٌ مجوظي مـ افصحوبي مـفؿ:  (1)

 (.2451) (, ومححف إفبوين يف اإلرواء283ظومؿ يف أحود واد وين )
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 :قال ادملػ 

َعقٌة ظقذ اإلمقاِم بتلويقٍؾ شقائٍغ َفُفقْؿ ُبغقاٌة، وظؾققف أن ُيراِشقَؾفؿ إذا َخَرَج قققٌم  قؿ َصققكٌة، وَمـَ ]

َظققْقا ُصققبفًة َكَشققَػفا، فققنن فققا وا وإٓ ؤُ فَقسققلَ ؿ مققا َيـِْؼُؿقققن مـققف، فققنن َذَكققروا َمظؾِؿققًة، َأَزاَ ققا، وإن ادَّ

ـُ  كقؾُّ واحقدةٍ مقا َأْتَؾَػقْت ظقذ  َقاَتَؾفؿ. وإن اْقَتَتَؾْت ضائػتاِن لَعصبقٍَّة، أو ِرياشٍة ففم طادتقان، وَتْضقَؿ

   .[إُْخَرى

 هق ا قر, وافظؾؿ, وافعدول ظـ احلؼ. البغل:

: هؿ افؼقم افذجلـ شرجقن ظذ اإلموم بتلوجلؾ شووئغ, وهلوؿ صوقـي ومـعوي, وجلوليت وأهؾ البغل

 بقون افتعرجلػ.

 إصؾ يف قتال أهؾ البغل: الؽتاب، والسـة، واإلمجاع:♦

ڻ ) وػ:ؿقفف تع فؿـ الؽتاب:. 1 ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڱ  ڳ 

﮶ ﮷  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ڻ ۀ 

 , ؾلوجى ؿتول افبوؽغ.(1)(﮸ ﮹

مـ خرج ظقذ أمتقل »رجلح إصجعل أن افـبل ^:ؿول: وحدجلٌ ظرؾجي بـ ص ومـ السـة:. 2

 .(2)«فاضقربقا ظـؼف بالسققػ، كائـًا مـ كان -وهؿ مجقع-

ا رشققل اهلل ^ ظقذ السقؿع والطاظقة يف ادـشقط، بايعـق»: وحدجلٌ ظبودة بـ افصوومً 

 .(3)«وادؽره، وأن ٓ كـازع إمر أهؾف

 واإلمجوع مـعؼد ظذ ؿتول افبوؽل.

                                 
 (.9احلجرات, أجلي ) (1)

 (.1852)(, وأمؾف يف محقح مسؾؿ 5455خرجف هبذا افؾػظ: افطزاين يف إوشط )أ (2)

 (.1759(, ومسؾؿ )7199أخرجف افبخوري ) (3)
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افبغل حرام, وافبغوة آثؿقن, فؽـف فوقس خروجوًو ظوـ اإلجلوامن: ؾونن ات شوؿك *حؽؿ البغل: 

 افبغوة مممـغ, ـام يف أجلي.

 (.  وَمـََعةٌ  إذا َخَرَج ققٌم  ؿ َصقكٌة،ققلف: )

,ومها صقرضان: صورع يف ذـر صوروط ؿتول أهؾ افبغل 

وهوذا جلؽوقن يف افؼوقم  -أي: بلس, وؿقة, وُظّدة-أن جلؽقن هلؿ صقـٌي ومـعٌي  الشقرط إول:

 وٓ جلؽقن يف إؾراد. -أي: ا امظي-

 -موومبحقٌ جلوتؿؽـ موـفؿ اإل-ؾنذا مل جلؽـ هلؿ صقـٌي, ومـعٌي, إمو فؼّؾتفؿ, أو فضعػ ؿق ؿ 

 ؾؾقسقا بغوة, وإكام جللخذون حؽؿ ادحوربغ افذجلـ شبؼ ذـرهؿ يف افبوب افسوبؼ.

 (.  ظذ اإلماِم بتلويٍؾ شائٍغ َفُفْؿ ُبغاةٌ ققلف: )

أن جلؽقن هلؿ صبفي, وتلوجلؾ شوئغ, بخال  موو إذا مل جلؽوـ هلوؿ تلوجلوؾ, أو هلوؿ  رط الثاين:قالش

 ؿ ؿطوع ضرق, جيرى ظؾقفؿ أحؽوم ادحوربغ.تلوجلؾ ؽر شوئع, ؾؾقسقا بغوًة حقـفو, وإكام ه

 (.  وظؾقف أن ُيراِشَؾفؿ فَقسلَ ؿ ما َيـِْؼُؿقن مـفققلف: )

   وبغ أكف يسؾؽ معفؿ خطقات:رجع بعد ذفؽ إػ بقون افتصور  مـ اإلموم  وه افبغوة, 

 :  والدلقؾأن جلراشؾفؿ: فقـظر أي صولء جلـؼؿقن ظؾقف, ومو شبى خروجفؿ,  اخلطقة إوػ:

 إفقفؿ. مع اخلقارج حغ أرشؾ ابـ ظبوس  أكف ؾعؾف ظع -1

 وٕكف ضرجلؼ فؾصؾح, وإػ إرجوظفؿ إػ احلؼ. -2

َظْقا ُصبفًة َكَشَػفاققلف: )  (.  فنن َذَكروا َمظؾِؿًة، َأَزاَ ا، وإن ادَّ

: إن أبقا افرجقع, وذـوروا مظؾؿوي, أو ادظوقا صوبفي ؾنكوف جلـظور يف ذفوؽ ؾقزجلوؾ اخلطقة الثاكقة

 ادظؾؿي افتل ذـروهو, وجلؽشػ افشبفي افتل ادظقهو.

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) وـووؾ هووذا مووـ اإلمووالح افووذي جلوودخؾ يف ؿقفووف تعوووػ:

   .(1)(ں ں

                                 
 (.9احلجرات, أجلي ) (1)
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حوغ  وهذا جلتطؾى أهؾ افعؾؿ افؼودرجلـ ظذ ـشػ افشبفي, وهذا مو ؾعؾوف ابوـ ظبووس 

 .كوؿش اخلقارج, وـشػ صبففؿ, ؾرجع ـ ر مـفؿ إػ مػ ظع 

   .وا(ؤُ فنن فاققلف: )

 أي: رجعقا ظـ افبغل, وضؾبقا افعػق, ؾنكف جلسـفؿ.

 (.وإٓ َقاَتَؾفؿققلف: )

: إذا تعووذر مووو شووبؼ, وجووى ظووذ اإلموووم ؿتوووهلؿ, وجيووى ظووذ رظقتووف معقكتووف: اخلطقققة الثالثققة

 , وٓ جيقز ؿتوهلؿ ؿبؾ ـشػ افشبفي, وإزافي ادظؾؿي.(1)(ہ ہ ہ) : ؿقفف تعوػ:والدلقؾ

ـُ كقؾُّ واحقدةٍ مقا َأْتَؾَػقْت وإن اْقَتَتؾَ ققلف: ) ْت ضائػتاِن لَعصبقٍَّة، أو ِرياشٍة ففقم طادتقان، وَتْضقَؿ

 (. ظذ إُْخَرى

إذا وؿع ؿتول بغ ضوئػتغ موـ ادوممـغ فعصوبقي, أو فطؾوى رئوشوي, أو ؽور ذفوؽ موـ دواؾوع 

طوئػتغ موو أتؾػوً موـ افؼتول, ؾن و َتْعَتز ـٌؾ مـ افطوئػتغ طودي, وحقـفو تضؿـ ـؾ واحدة مـ اف

 إخرى, وجلؽقن افضامن ظذ جمؿقع افطوئػي.

 ومو ُجفؾ متؾُِػف وؿـوه ظذ افسقاء.

 

 

 

 

                                 
 (.9, أجلي )احلجرات (1)
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 :قال ادملػ

َرَك باهللِ، أو َجَحَد ُربقبقََّتف، أو وحداكقََّتف، أو صػة مقـ قوهق الذي َيْؽُػُر بعَد إشالِمف، فَؿـ َأْص ]

و اَتذ هلل صاحبة، أو ولدا، أو جحد بعض كتبقف، أو رشقؾف، أو شقبَّ اهللَ، أو رشققَلف: فؼقد صػاتف، أ

َكقا، أو صققئًا مقـ  ماِت الظقاهرةِ اْلققؿُ َكَػَر، وَمـ َجَحَد َتقريَؿ الزِّ َِ اْلققؿُ حرَّ ْجَؿِع ظؾقفقا بَجْفقٍؾ: ُظقرِّ

 .[ِمثُؾف ٓ ََيفُؾف، َكَػرَ  كان ذلؽ، وإن

 حقل.: فغي افرجقع, وافتالردة

 .(2)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) , ومـف ؿقفف تعوػ:(1)افراجع وادرتد لغة:

 اخلورج ظـ دجلـ اإلشالم إػ افؽػر. رظًا:قوص

 (.  وهق الذي َيْؽُػُر بعَد إشالِمفققلف: )

ورات بؼوقٍل, أو ؾعوؾ,  هذا هق ادرتد: افذي جَلؽُػر بعد إشوالمف, بولن جلرتؽوى مؽػورًا موـ ادؽػي

 ًٓ مستفزئًو.شقاًء ـون ظومدًا, أو هوز

 وؿد شوق ادمفػ ظدة مـ ادؽػرات افتل مـ وؿع هبو حؽؿ بردتف ؾؼول: 

 (. َرَك باهللِقفَؿـ َأْص ققلف: )

 وهق تسقجلي ؽر ات بوت ؾقام هق مـ خصوئص ات. الشقرك باهلل:( 1

   (.أو َجَحَد ُربقبقََّتف، أو وحداكقََّتف، أو صػة مـ صػاتفققلف: )

إموو بولن جيحود ربقبقتوف, أو جيحود وجوقده, أو  مقـ خصقائص اهلل تعقاػ: مـ َيحد صقققئاً ( 2

 جيحد وحداكقتف: بلن جيعؾ فف صورجلؽًو يف إفقهقي أو مػي مـ مػوتف.

                                 
 (.3/174اكظر: فسون افعرب ) (1)

 (.21ادوئدة, أجلي ) (2)
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 :وجوحُد افصػي ٓ شؾق مـ حوفغ 

 أن جلؽقن جحد تؽذجلى, ؾفذا ـػر: ٕكف تؽذجلى ت ورشقفف. إول:

 وجف يف افؾغي, ؾنكف ٓ جلؽّػر, وإٓ ـّػر. أن جلؽقن جحد تلوجلؾ: ؾنن ـون فف الثاين:

 (.  أو اَتذ هلل صاحبة، أو ولداققلف: )

 مـ اختذ ت وفدًا, ؾؼد وؿع يف افؽػر, وهذا داخؾ ؾقام شبؼ.

 (.  أو جحد بعض كتبف، أو رشؾفققلف: )

 ؾنكف جلؽػور: ٕن رشوؾ ات, وـتبوف إذا جحد كتابًا مـ الؽتب ادـزلة، أو رشقًٓ مـ الرشؾ: (3

 , أو ـذبف ؾؼد ـػر.ومـف صق وً ظذ اإلمجول, وافتػصوقؾ, ومـ جحد  وجيى اإلجلامن هب

   (.أو شبَّ اهللَ، أو رشقَلف: فؼد َكَػرَ ققلف: )

 ؾفذا ـػر. ، أو كتابًا مـ كتبف:إذا شب اهلل، أو أحدًا مـ رشؾف ( 4

كوف مـووؿض فؼقفوف فق ادظك افـبقة, أو مّدق مـ ادظوهو بعد وؿود ^, ؾنكوف جلؽػور: ٕ ومثؾف:

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ) تعوووووووووووووووػ:

 .(1)(ېئ

َكقا، أو صققئًا مقـ ققلف: ) ماِت الظقاهرةِ اْلققؿُ وَمـ َجَحَد َتقريَؿ الزِّ ْجَؿِع ظؾقفقا بَجْفقٍؾ: اْلققؿُ حرَّ

َِ ذلؽ، وإن  (.  ِمثُؾف ٓ ََيفُؾف، َكَػرَ  كان ُظرِّ

ـقجوقب, افصوالة, وافصوقم وكحوق  لظقاهرة:إذا جحد صققئًا مـ أمقر الديـ، وأحؽامقف ا (5

ذفؽ, وـذا إذا جحد حترجلؿ حورام جمؿوع ظؾقوف: ـؾحوؿ اخلـزجلور, واخلؿور, وافزكوو, أو جحود حتؾقوؾ 

ك مـ هبقؿي إكعوم, وكحقه. ـّ  حالل جمؿع ظؾقف: ـوخلبز, وافؾحؿ ادذ

                                 
 (.45, أجلي )إحزاب (1)
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:ؾفذا فف حوفتون 

يف بودجلوي, وكحوقه:  وً كوصوو أن جلؽقن جفؾ ذفؽ: ـام فق ـون حودجلٌ ظفود بنشوالم, أو  إوػ:

 ؾنكف جلعؾَّؿ, وجلعر .

 مـ م ؾف ٓ جيفؾ ذفؽ, ؾنكف جلؽػر هبذا ا حد: ٕكف مل جلؾتزم أحؽوم افدجلـ.  :ةالثاكق
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 لااااَفِص

 :قال ادملػ

قاٍم، و-وهق ُمَؽؾٌَّػ، خُمتاٌر، رجٌؾ، أو امرأةٌ -ْرَتدَّ ظـ اإلشالِم افَؿـ ] ُضققَِّؼ : ُدِظَل إلقف ثالثقَة أيَّ

ُتقف، بقؾ  َرْت ِردَّ ظؾقف، فنن مل ُيْسؾِْؿ ُقتَِؾ بالسقِػ. وٓ ُتْؼَبُؾ تقبُة َمـ َشبَّ اهللَ، أو رشقَلف، وٓ َمـ َتَؽقرَّ

قدًا رشققُل اْلقؿُ ُيْؼَتُؾ بؽؾِّ حاٍل. وتقبُة  ، وكؾِّ كافٍر إشالُمف، بلن َيشقفَد أن ٓ إلقَف إٓ اهللُ، وأنَّ ُُمَؿَّ ْرَتدِّ

ققراُره بقادجحقدِ بقف، أو ققُلقف: أكقا إـ كاَن ُكْػُره بَجْحِد َفْرٍض، وكحِقه فَتْقَبُتف مَع الشقفادتِغ اهللِ، ومَ 

ٌَ رِ بَ  ـٍ ُفالُِػ اإلشالمَ  ي  .[مـ كؾِّ دِي

 أصور يف هذا افػصؾ إػ مو جلتعؾؼ بوفتعومؾ مع ادرتد.

 (.أو امرأةٌ  وهق ُمَؽؾٌَّػ، خُمتاٌر، رجٌؾ،-ْرَتدَّ ظـ اإلشالِم افَؿـ ققلف: )

 أكف ٓبد أن تتقؾر ؾقؿـ حيؽؿ ظؾقف بوفرّدة صوروط:  اظؾؿ:•

: ؾوفصوبل, وادجـوقن ٓ جلؾحؼفوام رّدة: ٕ وام مل جلؽؾػوو, ؾونذا بؾوغ افصوبل, أن يؽقن مؽؾػاً  .1

 وظؼؾ ادجـقن, ؾن ام جُلْدَظقون فإلشالم, ؾنن أشؾام, وإٓ حؽؿ برد ام.

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) زة بؼقفووف: فؼقفووف تعوووػ:: ؾووودؽره ٓ ظووأن يؽقققن خمتققاراً  .2

 .(1)(ڈ

 : ؾونن مل جلؼصود افؽػور ؾووال تعتوز ردتوف, ومـوف حوودجلٌ:أن يؽققن مريقدًا لؾؽػقر قاصقدًا لققف .3

 , ؾنكف مل جلؽـ ؿومدًا ؾعػل ظـف.(2)«الؾُفؿَّ َأْكَت َظْبِدي، َوَأَكا َربَُّؽ »

 أو افؼقَل ـػٌر. : بلن جلعؾؿ أن هذا افػعؾ,أن يؽقن ظادًا باحُلؽؿ، وباحلال .4

 إذا تقؾرت افشوروط ُحؽَِؿ بُؽػره, وٓ ؾرق يف ذفؽ بغ افرجول وافـسوء.وحقـفا: 

                                 
 (.156افـحؾ, أجلي ) (1)

 .(2747أخرجف مسؾؿ ) (2)
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اٍم، وُضقَِّؼ ظؾقفققلف: )  (.  ُدِظَل إلقف ثالثَة أيَّ

 ظـد احلؽؿ برّدة ادرتد جلستتوب ثالثي أجلوم.  

جلوقم إػ افرجوقع مموو : أن حيبس, وجلضوّقؼ ظؾقف دودة ثالثوي أجلووم, وجُلودظك ـوؾ وضريؼة اشتتابتف

 ؿول, أو َؾَعؾ, وافتقبي إػ ات.

 والدلقؾ ظذ آشتتابة: ♦

مو روى موفؽ ظـ ظبد افرمحـ بـ وؿد بوـ ظبقود ات بوـ ظبود افؼووري ظوـ أبقوف, يف خوز  .1 

ؾفووال حبسووتؿقه ثالثووًو, ؾوولضعؿتؿقه ـووؾ جلووقم رؽقػووًو, »: رجووؾ ارتوود ظووـ دجلـووف ؾؼووؾ ظؿوور 

وفوق مل  ,(1)«أو جلراجوع أمور ات, افؾفوؿ إين مل أحضوور, ومل أرض إذ بؾغـولواشتتبتؿقه: فعؾف جلتقب, 

  ى اشتتوبتف دو برئ مـ ؾعؾفؿ.

 وٕكف أمؽـ اشتصالحف ؾؾؿ جيز إتالؾف ؿبؾ اشتصالحف. .2

 (.  فنن مل ُيْسؾِْؿ ُقتَِؾ بالسقِػ ققلف: )

:إذا اشتتقى ادرتد ؾؾف حوفتون 

فشوفودتغ, وجلؼور بوام جحوده, وحقـفوو شوذ ظـوف, وٓ : وجلؽقن ذفوؽ بولن جلوليت بوأن يتقب (1

 جلعزر.

 : بؾ جلصور ظذ ـػره, وردتف, ؾنكف جلؼتؾ حقـفو.أن ٓ يتقب (2

 والدلقؾ: ♦

 .(2)«مـ بدل ديـف فاقتؾقه» مرؾقظًو: حدجلٌ ابـ ظبوس  .1

ٓ حيؾ دم امرئ مسقؾؿ إٓ بنحقدى ثالث...والتقارك » مرؾقظًو: حدجلٌ ابـ مسعقد  .2

 .  (3)«دػارق لؾجمظةلديـف ا

                                 
 (.8/359(, ومـ ضرجلؼف: افبقفؼل يف افؽزى )2986أخرجف موفؽ يف ادقضل ) (1)

 .(3517أخرجف افبخوري ) (2)

 .(1676(, ومسؾؿ )6878أخرجف افبخوري ) (3)
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 إمجوع افعؾامء ظذ وجقب ؿتؾ ادرتد, كؼؾف ابـ ؿدامي يف ادغـل. .3

 : أكف ٓ ؾرق يف ذفؽ بغ افرجؾ وادرأة, ؾؽال و جُلؼَتُؾ إذا ارتد.واظؾؿ•

 (.  وٓ ُتْؼَبُؾ تقبُة َمـ َشبَّ اهللَ، أو رشقَلفققلف: )

أي: - مـوؾًو مـ ادرتودجلـ ٓ تؼبوؾ توقبتفؿ طووهراً دو ؿّرر ادمفػ اشتتوبي ادرتد ذـر بعد ذفؽ أ

 وإكام جلتعغ ؿتؾفؿ بام وؿعقا ؾقف مـ افؽػر. -يف افدكقو

 مـ شّى ات, أو تـؼصف ؾال تؼبؾ تقبتف.  -1

 : أن شّبف جلدل ظذ ؾسود ظؼقدتف, واشتخػوؾف بوت.والعؾة♦

بوؾ تقبتوف, بوؾ مـ شى افرشقل ^ بلي مقرة مـ مقر افسى, وافتـؼوقص, ؾنكوف ٓ تؼ -2

 جلؼتؾ, ثؿ جلغسؾ, وجلؽػـ, وجلصذ ظؾقف.

ًْ َفووُف ُأمُّ َوَفووٍد َتْشووُتُؿ افـَّبِوولَّ ^, َوَتَؼووُع ؾِقووِف, والققدلقؾ♦ وَكوو ـَ : حوودجلٌ اْبووـ َظبَّوووٍس, َأنَّ َأْظَؿووك 

ًْ َذاَت َفْقَؾويٍ  وَكو ـَ ًْ َتَؼوُع يِف افـَّبِولي ^, َؾَقـَْفوَهو, َؾاَل َتـَْتِفل, َوجَلْزُجُرَهو َؾاَل َتـَْزِجوُر, َؿووَل: َؾَؾوامَّ  , َجَعَؾو

َؽَل َظَؾْقَفو َؾَؼَتَؾَفو, َؾَقَؿَع َبْغَ ِرْجَؾْقَفو ضِ  ًْ َموو َوَتْشُتُؿُف, َؾَلَخَذ ادِْْغَقَل َؾَقَوَعُف يِف َبْطـَِفو, َواتَّ ْػٌؾ, َؾَؾطََّخو

ِم, َؾَؾامَّ َأْمَبَح ُذـَِر َذفَِؽ فَِرُشقِل اتِ ^, ؾَ  َأْكُشقُد اهللَ َرُجقاًل َفَعقَؾ َمقا »َجَؿوَع افـَّووَس َؾَؼووَل: ُهـَوَك بِوفدَّ

َّٓ َقامَ  َْظَؿك جَلَتَخطَّك افـَّوَس َوُهَق جَلَتَزْفَزُل َحتَّك َؿَعَد َبْغَ جَلوَدِي افـَّبِولي ^, «َفَعَؾ يِل َظَؾْقِف َحؼ  إِ ْٕ , َؾَؼوَم ا

 ًْ وَك ـَ َتْشوُتُؿَؽ, َوَتَؼوُع ؾِقوَؽ, َؾَلْ َوَهوو َؾواَل َتـَْتِفول, َوَأْزُجُرَهوو َؾواَل َؾَؼوَل: جَلو َرُشقَل اتِ, َأَكو َموِحُبَفو, 

ًْ تَ  وَن اْفَبوِرَحوَي َجَعَؾو ـَ ًْ يِب َرؾِقَؼًي, َؾَؾامَّ  وَك ـَ , َو ْمُفَمَتْغِ ْشوُتُؿَؽ, َوَتَؼوُع َتـَْزِجُر, َويِل ِمـَْفو اْبـَوِن ِمْ ُؾ افؾُّ

َؽْلُت َظَؾْقَفو َحتَّك َؿَتْؾُتَفو, َؾَؼوَل افـَّبِلُّ ^: ؾِقَؽ, َؾَلَخْذُت ادِْْغَقَل َؾقَ  َٓ اْصقَفُدوا »َوْعُتُف يِف َبْطـَِفو, َواتَّ َأ

 .(1)«َأنَّ َدَمَفا َهَدرٌ 

 ؾفو بال اشتتوبي.تأن افـبل ^ أهدر دم ادرأة افتل شبتف, وأؿر زوجفو افذي ؿوالشاهد فقف: 

                                 
(: إشـوده محقح ظذ ذط 5/92(, وؿول إفبوين يف اإلرواء )4575(, وافـسوئل )4361أخرجف أبق داود ) (1)

 مسؾؿ.
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ُتف، بؾققلف: ) َرْت ِردَّ  (.  ُيْؼَتُؾ بؽؾِّ حالٍ  وٓ َمـ َتَؽرَّ

 : ؾال تؼبؾ تقبتف.مـ تؽررت ردتف -3

 ن, وؿقؾ: ثالث مرات ؾلـ ر.وؿقؾ: مرت وضابط التؽرر:

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) ؿقفووف تعوووػ: والققدلقؾ:♦

 .(1)(ہ ہ ہ ھ ھ ھ

، وكقؾِّ كقافٍر إشقالُمف، بقلن َيشقفَد أن ٓ إلقَف إٓ اهللُاْلققؿُ وتقبقُة ققلف: ) قدًا رشققُل ْرَتدِّ ، وأنَّ ُُمَؿَّ

 (. اهللِ

 تؽقن تقبي ادرتد وإشالم افؽوؾر: بلن جلشفد أن ٓ إفف إٓ ات, وأن وؿدًا رشقل ات.

ققراُره بقادجحقدِ بقف، أو إوَمـ كاَن ُكْػُره بَجْحِد َفْرٍض، وكحقِقه فَتْقَبُتقف مقَع الشقفادتِغ ققلف: )

ـٍ ُفالُِػ  ٌَ مـ كؾِّ دِي  (.اإلشالمَ  ققُلف: أكا َبِري

إذا ـوكً رّدتوف: فؽقكوف َجَحود صووق ًو موـ أموقر افودجلـ: ـتحورجلؿ حوالل, أو حتؾقوؾ حورام, أو 

 جحد كبقًو, أو ـتوبًو, أو ؾرجلضي ؾتقبتف تؽقن بلمرجلـ:

 بوفشفودتغ ـام شبؼ. إول:

 أن جلؼر بام جحد بف. الثاين:

د افشوفودتغ وجلؼور بولن مـ ـوكً رّدتف ٕكف جحد وجقب افصقم, ؾالبد أن جلشوف مثال ذلؽ:

   افصقم مـ دجلـ اإلشالم.

 

[] 

                                 
 (.137افـسوء, أجلي ) (1)
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 :قال ادملػ

، فُقباُح كؾُّ ضاِهٍر ٓ َمَض ] ؾُّ ، وَثَؿٍر و ِرمها، وٓ حَيُِؾ َكِجقٌس: قإصُؾ فقفا احْلِ َة فقف: مـ َحبو رَّ

، وقكاْلقَؿْقَتِة، والدِم، وٓ ما فقف َمَض  ؿِّ ٌة: كالسُّ ُحُؿَر اإلكسققََّة، قكحقِقه. وحققاكقاُت القَزِّ ُمباحقٌة، إٓ اْلقرَّ

ققُبِع: كإَشققِد، والـَِّؿققِر، والققذئِب، والػقققِؾ، والػْفققِد، والؽؾققِب،  ُس بققف،  ققَر الضَّ ومققا لققف كققاٌب َيػققَسِ

، ومقا بِّ قـَّْقِر، والقـِّْؿِس، والِؼقْردِ، والقدُّ ـِ ِظْرٍس، والسِّ ـِ آَوى، واب خِمَْؾقٌب مقـ الطقِر  لقف واخِلـِْزيِر واب

َققَػ:  َدَأةِ، والُبقَمِة، وما َيلكقُؾ اْْلِ ْؼِر، والشاهِغ، والباِصِؼ، واحْلِ َيصقُد بف: كالُعؼاِب، والباِزي، والصَّ

ْؼَؾققِؼ، والَعْؼَعققِؼ، والُغققرقكالـَّْسقق َخِؿ، والؾَّ ، وهققق أشقققُد صققغٌر َأ ققُز، اِر، والققرَّ ِِ ِب إبَؼققِع، والُغققَدا

راِت كؾِّفقا، ققدِ الؽبِر، ومقا ُيْسقَتْخَبُث: كالُؼـُْػقِذ والـَّقْقِص، والػقلرةِ، واحَلقَّقِة، واحلشقوالُغراِب إش

 .[والَقْضَقاِط، وما َتَقلََّد ِمـ ملكقٍل و ِره: كالَبْغؾِ 

 افطعوم جلؼع ظذ ـؾ مو جلطعؿ, حتك ادوء, ؿول ات تعوػ: قال أهؾ الؾغة:: مجع ضعوم. ٕضعؿةا

ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 .(1)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

َا َضَعاُم ُضْعٍؿ...» :وؿول ^ يف موء زمزم  .(2)«إَِنَّ

 .وفؽـ جلطؾؼ افطعوم يف افغوفى ظذ مو جلمـؾ مـ كبوت, وحققان, وؽر 

                                 
 (.249افبؼرة, أجلي ) (1)

 .(2473)أخرجف مسؾؿ  (2)
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 ذـر مو جيقز أـؾف مـ إضعؿي, ومو ٓ جيقز. وادراد يف هذا الباب:

ؾُّ ققلف: )  (. إصُؾ فقفا احْلِ

 ـ أن جلضبط افبوب بضقابط تـدرج حتتفو مسوئؾ افبوب:حيس

أن إموؾ يف إضعؿوي احلوؾ, ؾوام  :-وهق أصؾ الباب- فالضابط إول الذي ذكره ادصـػ

 ورد افدفقؾ بتحرجلؿف أخذكو بوفدفقؾ, ومو ظداه ؾقبؼك ظذ إمؾ, وهق احلؾ.

 .(1)(ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)والدلقؾ: ققلف تعاػ: ♦

   .(2)(ژ ڑ ڑ ک ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)وؿقفف 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )وققلققققف: 

 .(3)(ېئ

 ؾلؾودت أجلوت أن إمؾ ؾقام جُلطعؿ أكف حالل.

، وَثَؿقٍر و ِرمهقا، وٓ حَيِقُؾ َكِجقٌس: كاْلققَؿْقَتِة، قفُقباُح كؾُّ ضاِهٍر ٓ َمَض ققلف: ) َة فقف: مـ َحقبو رَّ

، قوالدِم، وٓ ما فقف َمَض  ؿِّ ٌة: كالسُّ  (.  وكحِقهرَّ

ـؾ ضوهر ٓ مضورة ؾقوف موـ إضعؿوي, ؾنكوف مبووح حّبوًو  أصار ادصـػ إػ الضابط الثاين وهق:

 ـون, أو ثؿرًا, أو ؽر و ممو ؿد جلمـؾ, وخرج هبذا افضوبط أمران: 

 مـ افـجوشوت.  و: ـودقتي, وافدم, وافبقل, وؽرهالـجس .1

 .(4)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) ؿقفف تعوػ: والدلقؾ:♦

  ٌ: ـوفسّؿ, وـذا اخلؿقر, وكحق ذفؽ.ا فقف مضقّرةم .2

                                 
 (.29افبؼرة, أجلي ) (1)

 (.93, أجلي )ادوئدة (2)

 (.168, أجلي )افبؼرة (3)

 (.3ادوئدة, أجلي ) (4)
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 .(1)(ۀ ۀ ہ ہ ہ) ؿقفف تعوػ: والدلقؾ:♦

ُؿَر اإلكسقَّةَ ققلف: )  (.  وحققاكاُت الَزِّ ُمباحٌة، إٓ احْلُ

حققاكوت افز مبوحي, وهل داخؾوي يف إموؾ إول,  أصار ادصـػ إػ الضابط الثالث وهق:

 ٕمؾ ؾقفو اإلبوحي: ـوفظبوء, واحلؿر افقحشوقي, وؽر ذفؽ.وتؼدمً أدفتف, ؾحققاكوت افز ا

 لؽـ اشتثـك مـ هذا إصؾ حققاكات: •

 : وهق احلامر ادعرو , ؾفق ورم, وجلدل هلذا أحودجلٌ, مـفو: احلمر إهع(1

 .(2)«حرم رشقل اهلل ^احلؿر إهؾقة» :حدجلٌ أيب ثعؾبي اخلشـل  .1

قققِم اْلققََنَ »: ظوووزب بووـ . حوودجلٌ افووزاء 2 ـْ حُلُ ُحُؿِر قاَكققا َرُشقققُل اهللِ ^ َيققْقَم َخْقققَزٍ َظقق

ْكسققِة: َكضققجًا، َوكِقئاً   .(3)«اإْلِ

ُس بفققلف: )  (.  وما لف كاٌب َيػَسِ

ـي جلعودو , وادراد:: ما لف كاب مـ السباع يػسس بف( ممو جلست ـك2 بوف  مو جلؽقن مـ افسبوع فف شو

 رم إـؾ.ظذ افـوس, وجلـفش بف, وجلصطود ؾفق و

ـَ » حدجلٌ أيب ثعؾبي اخلشوـل  والدلقؾ:♦ ـْ َأْكقِؾ ُكقؾِّ ذِي َكقاٍب ِمق ََنَك َرُشقُل اهللِ ^ َظق

َباعِ   .(4)« السِّ

َباِع َفَلْكُؾُف َحَرامٌ » مرؾقظًو: وحدجلٌ أيب هرجلرة  ـَ السِّ  .(5)«ُكؾُّ ذِي َكاٍب ِم

                                 
 (.195افبؼرة, أجلي ) (1)

 (.1936(, ومسؾؿ )5527أخرجف افبخوري ) (2)

 , وافؾػظ فف.(1938(, ومسؾؿ )5525أخرجف افبخوري ) (3)

 , وافؾػظ فف.(1932(, ومسؾؿ )5535أخرجف افبخوري ) (4)

 .(1933)أخرجف مسؾؿ  (5)
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ُبعِ ققلف: )  (.   َر الضَّ

س بووف, فؽـفوو اشوت ـقً مووـ افتحورجلؿ فؽووؾ ذي كووب مووـ افضوبع موـ افسووبوع, هلوو كوووب تػوس

 افسبوع, ورجعً إػ إمؾ وهق اإلبوحي.

هقل صقققد، » ؿول: شولفً رشوقل ات ^ ظوـ افضوبع ؾؼوول: حدجلٌ جوبر  والدلقؾ:♦

, ؿول افشوؾعل: مو زال افـوس جللـؾق و, وجلبقعق وو بوغ افصوػو (1)«وَيعؾ فقف كبش إذا صاده ادحرم

  كؽر.وادروة مـ ؽر

ـِ ققلف: ) ـِ آَوى، وابق كإَشقِد، والـَِّؿقِر، والقذئِب، والػققِؾ، والػْفقِد، والؽؾقِب، واخِلـِْزيقِر وابق

بِّ  ـَّْقِر، والـِّْؿِس، والِؼْردِ، والدُّ  (.  ِظْرٍس، والسِّ

: -إشد, وافـؿر, وافذئى, وافػقوؾ, وافؽؾوى, واخلـزجلور, وكحقهوو- ـؾ هذه افسبوع ورمي

 لؽـ هـا أمقر َتتاج لتقضقح:ضوبط افسوبؼ, فدخقهلو يف اف

وهق ؾقق اف عؾوى, ودون افؽؾوى, ضقجلوؾ ادخوفوى ؾقوف صوبف  -بودد- إمر إول: ابـ آوى

 مـ افذئى, وصبف مـ اف عؾى, وهق ورم: 

 وٕكف جللـؾ ا قػ. .2  ٕكف مـ افسبوع. .1

 م: دوجلبي تشبف افػلرة بعض افشبف, ؾقحر -بوفؽسور- الثاين: ابـ ِظرس

 وٕكف جللـؾ ا قػ. .2  ٕكف مـ افسبوع. .1

 : وهق افؼّط, وهق ورم, شقاًء ـون وحشوقو, أو أهؾقًو.الثالث: السـقر

قْؼِر، والشقاهِغ، والباِصقِؼ،  وماققلف: ) لف خِمَْؾٌب مـ الطِر َيصقُد بف: كالُعؼاِب، والباِزي، والصَّ

َدَأةِ، والُبقَمةِ     (.واحْلِ

 ـؾ ذي خمؾى مـ افطر جلصوقد بف ؾفق حرام. رابع وهق:أصار إػ الضابط ال

                                 
(, وؿول افسمذي: حسـ محقح. ومححف 3236(, وابـ موجف )867وافسمذي )(, 3851أخرجف أبق داود ) (1)

 (. 1555إفبوين يف اإلرواء )
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وـوون -أن ادخؾى فؾطر, وافسبوع بؿـزفي افظػر فإلكسون, ؾنذا ـون افطور فوف خمؾوى  وادراد:

 : ؾفق حرام.-ؿقجلًو جلعدو بف ظذ ؽره, وجلػسس وجلصوقد بؿخؾبف

ـْ ُكقؾِّ ذِي » :حدجلٌ ابوـ ظبووس  والدلقؾ:♦ قَباِع، ََنَقك َرُشققُل اهللِ ^ َظق ـَ السِّ َكقاٍب ِمق

ـَ الطَّْرِ  ـْ ُكؾِّ ذِي خِمَْؾٍب ِم  .(1)«َوَظ

َقققَػ: كالـَّْسققققلققف: ) ْؼَؾققِؼ، والَعْؼَعققِؼ، والُغققرقومققا َيلكققُؾ اْْلِ َخِؿ، والؾَّ ِب إبَؼققِع، اِر، والققرَّ

، وهق أشقُد صغٌر َأ ُز، والُغراِب إشقدِ الؽبرِ  ِِ  (.والُغَدا

ؾفق حورام, وفوق ـوون ضورًا  -وهل ادقتوت-مو جللـؾ ا قػ  س وهق:أصار إػ الضابط اخلام 

ٓ خمؾى فف, ؾام دام أكف جللـؾ ادقتي ؾفق ورم, وذـر ادصوـػ مجؾوي موـ افطقوقر افتول اتصوػً هبوذا, 

 .(4), وافؾؼؾؼ(3), وافرخؿ(2)رووهل افـس

 والدلقؾ ظذ التحريؿ: ♦

: وذفوؽ (5)«ؼ، مـفقا الغقرابأن الـبقل ^ أمقر بؼتقؾ َخقس فقاشق: »حدجلٌ ظوئشي  .1

 ٕكف جللـؾ ا قػ, ؾقؼوس ظؾقف ؽره مـ افطر افتل تشورـف يف هذا افقمػ.

 أن مطعؿف خبقٌ, ؾقسوري اخلبٌ إػ حلؿف, وات حرم اخلبوئٌ. .2

 .  (راِت كؾِّفا، والَقْضَقاطِ قوما ُيْسَتْخَبُث: كالُؼـُْػِذ والـَّْقِص، والػلرةِ، واحَلقَِّة، واحلشققلف: )

 مو تستخب ف افعرب مـ احلققاكوت ؾفق ورم. أصار إػ الضابط السادس وهق:

                                 
 (.1934أخرجف مسؾؿ ) (1)

افـن: ضوئر معرو  جللـؾ ا قػ, فف أطػور حداد ـودخوفى, شؿل كنًا: ٕكف جلـن افقء, وجلبتؾعف. اكظر حقوة  (2)

 (.2/474احلققان افؽزى فؾدمري )

افرخؿ: وتسؿك افرمخي, ضوئر أبؼع جلشبف افـن يف اخلؾؼي, وهل مـ ف وم افطر, وهل ثالثي: افبقم, وافغراب,  (3)

 (.1/515وافرمخي. حقوة احلققان افؽزى )

افؾؼؾؼ: ضوئر أظجؿل ضقجلؾ افعـؼ, جللـؾ احلقوت, ومقتف: افؾؼؾؼي, وجلقمػ بوفػطـي وافذـوء. حقوة احلققان  (4)

 (.2/433افؽزى )

 (.1198(, ومسؾؿ )3314أخرجف افبخوري ) (5)
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افذي جلـطبؼ ظؾقفؿ افقموػ: ذوو افغـوك موـ أهوؾ إمصوور, وافؼورى موـ  وادراد بالعرب:

 أهؾ احلجوز, ومـ ؽرهؿ.

: ؾنكوف -وهوؿ أهوؾ احلجووز-وظذ هذا ؾام اشتخب تف ضبوع افعرب افوذجلـ ظؾوقفؿ كوزل افؼورآن 

 جلؽقن حرامًو. خبقٌ, و

 .(1)(ڈ ڈ ژ) أكف داخؾ يف ؿقفف: والعؾة:♦

رات: ـوفدجلدان, واخلـوؾس, وافػولر, وافوقزغ, وا ورذ, وومـ أم ؾي مو تستخب ف افعرب: احلش

 .(2)وافؼـػذ, وافعؼرب, واحلقي, وكحق ذفؽ

 (.  وما َتَقلََّد ِمـ ملكقٍل و ِره: كالَبْغؾِ ققلف: )

   .ؾ مو تقفد مـ ملـقل, وؽر ملـقل, ؾفق حرامـ أصار إػ الضابط السابع وهق:

 :  والعؾة يف ذلؽ♦

 أكف خمؾقق ممو جلمـؾ, وممو ٓ جلمـؾ, ؾغّؾى جوكى احلظر. .1

 وٕكف متقفد مـ ورم, ؾقعطك حؽؿف. .2

 .  -وهق مو تقفد مـ احلامر إهع, وافػرس- :فالبغؾ هذا وظذ•

, شقاًء ـون ادلـقل مـ أبقجلف افوذـر, أو وؽرهو حترم -ادتقفد مـ افذئى, وافضبع-وافِسؿع 

 إك ك, ؾال ؾرق. 

 

 

 

                                 
 (.157إظرا , أجلي ) (1)

 (.6/672اكظر ذح افزرـق ظذ خمتك اخلرؿل ) (2)
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 ٌلااااَفِص

 :قال ادملػ

جاِج، والقحش] ُحُؿِر، والبؼقِر، قلِّ مقـ اْلققوما ظدا ذلؽ فحالٌل: كاخلقِؾ، وهبقؿِة إكعاِم، والدَّ

، والـََّعامِة، وإركِب، وشائِر الَقْحِش، وُيباُح حققاُن البحق
َِ قْػَدَع، والتِّْؿَسقاَح، والظَِّبا قف، إٓ الضُّ ِر كؾُّ

ؿِّ حؾَّ لقف مـقف مقا َيُسقدُّ َرَمَؼقف، وَمقـ اْضقُطرَّ إػ َكْػقِع مقاِل الغقِر  ٍم  ِر السُّ  واحلقََّة. وَمـ اْضُطرَّ إػ ُُمَرَّ

َِ َظْقـِف- َّاكًا. -مَع بؼا َْ ٍَ، وكحِقه: َوَجَب َبْذُلف لف  َِ ما وَمقـ َمقرَّ بَثَؿقِر ُبسقتاٍن يف : لَدْفِع َبردٍ، أو اشتسؼا

قٍؾ. وَهِقُب  ة،َصَجرِ  َّاكقًا مقـ  قِر َ ْ َْ أو ُمتساقٍِط ظـقف، وٓ حقائَط ظؾققف، وٓ كقاطَر: فؾقف إَْكقُؾ مـقف 

 .[جتاِز بف يف الُؼَرى يقمًا، ولقؾةً اْلقؿُ ِضقافُة ادسؾِِؿ 

 (.  وما ظدا ذلؽ فحالٌل ققلف: )

ن موو ظودا ذفوؽ ؾفوق إي ظوز تؾوؽ افضوقابط, ؿوول بعودهو: دو ؿّرر ادمفػ مو حيرم مـ إضعؿ

 حالل: ٕكف إمؾ, وخرج ظـف مو دل افدفقؾ ظذ حرمتف.

 وبعد ذفؽ شوق أم ؾي حلققاكوت مبوحي إـؾ ؾؼول: 

 (.  كاخلقؾِ ققلف: )

 : وهل حالٌل, أـؾفو رشقل ات ^, وأذن يف أـؾفو.إول: اخلقؾ

 والدلقؾ: ♦

 .(1)«ا فرشًا ظذ ظفد رشقل اهلل ^ فلكؾـاه، وكحـ بادديـةكحرك» :حدجلٌ أشامء  .1

َنققك رشقققل اهلل ^ ظققـ حلقققم احلؿققر إهؾقققة، وأذن يف حلقققم » :حوودجلٌ جوووبر  .2

 .(2)«اخلقؾ

                                 
 (.1942(, ومسؾؿ )5519أخرجف افبخوري ) (1)

 (.1941(, ومسؾؿ )5525أخرجف افبخوري ) (2)
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 (.  وهبقؿِة إكعامِ ققلف: )

 وهل اإلبؾ, وافبؼر, وافغـؿ بلكقاظفو. الثاين: هبقؿة إكعام:

 .(1)(ک ک گ گ) ؿقفف تعوػ: والدلقؾ:♦

جاِج ققلف: )  (.والدَّ

َؾُف افـبول ^, ـوام دل ظوذ ذفوؽ حودجلٌ أيب مقشووكالثالث: الدجاج ـَ  ؿوول: : حالٌل, أ

 .(2)«-أي: الدجاج- رأيت رشقل اهلل ^ يلكؾف»

 (.ُحُؿرِ قلِّ مـ الْ قوالقحشققلف: )

 : ؾفق حالل. الرابع: احلمر القحشقل

ووُف َخووَرَج َمووعَ » حوودجلٌ أيب ؿتووودة  والققدلقؾ: افـَّبِوولي ^, َؾَتَخؾَّووَػ َأُبووق َؿَتوووَدَة َمووَع َبْعووِض  َأكَّ

وقُه َحتَّوك َرآُه  َأْمَحوبِِف, َوُهْؿ ُوِْرُمقَن, َوُهَق َؽْرُ ُوِْرٍم, َؾَرَأْوا مِحَورًا َوْحِشّقًو َؿْبَؾ َأْن جَلَراُه, َؾَؾامَّ َرَأْوهُ  ـُ َتَر

ا َوَراَدُة, َؾَسوَلهَلُْؿ َأْن جُلـَووِوُفقُه َشوْقَضُف َؾوَلَبْقا, َؾَتـَوَوَفوُف, َؾَحَؿوَؾ  َأُبق َؿَتووَدَة, َؾَرـِوَى َؾَرشوًو َفوُف جُلَؼووُل َفوُف:

وقُه َؿووَل:  ـُ ُؾقا َؾـَوِدُمقا, َؾَؾوامَّ َأْدَر ـَ َؾ, َؾَل ـَ ؟قَهقْؾ َمَعُؽقْؿ ِمـْقُف َصق»َؾَعَؼَرُه, ُثؿَّ َأ ٌَ َؿووَل: َمَعـَوو ِرْجُؾوُف, ، «ْل

ؾَ  ـَ  .(3)«َفوَؾَلَخَذَهو افـَّبِلُّ ^ َؾَل

 مـف. ^ل, حقٌ أـؾ افـبل وإبوحي احلامر افقحش والشاهد مـف:

، والـََّعامِة، وإركِب، وشائِر الَقْحشِ ققلف: )
َِ  (.  والبؼِر، والظَِّبا

 افبؼر بلكقاظفو وهل: إجلؾ, واف قتؾ, وافقظؾ, وا ومقس.اخلامس: 

 افـعومي.السادس: 

 افضبوء.السابع: 

                                 
 (.1ادوئدة, أجلي ) (1)

 (.1649), ومسؾؿ (5517أخرجف افبخوري ) (2)

 (.1196(, ومسؾؿ )2854أخرجف افبخوري ) (3)
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, وافربووقع, وافووقبر, (1)خوورج ظووـ افضووقابط افسوووبؼي: ـوفزراؾوويممووو  الثققامـ: شققائر القققحش

 وافطوؤوس, وافببغوء وكحقهو, ؾفل حالل.

 .(2)«َأْكَػْجـَو َأْرَكبًو بَِؿري افظَّْفَرانِ »حدجلٌ أكس: التاشع: إركب، ودلقؾف 

وىُّ شولل افـبول ^:  اً ابـ ظبوس وؾقف: أن خوفد ودفقؾف: حدجلٌر: الضب: قالعاص  َأَحوَراٌم افضَّ

 .(3)«َٓ »جَلو َرُشقَل اتِ؟ َؿوَل: 

 .(4)(ڌ ڎ ڎ) أن إمؾ: احلؾ, ؾفل داخؾي يف ظؿقم: والدلقؾ:♦

 (.  وُيباُح حققاُن البحِر كؾُّفققلف: )

ٱ ٻ ٻ ) حقووقان افبحوور ـؾووف مبوووح: ٕن ات تعوووػ أبوحووف بؼقفووف: الضققابط الثققامـ:

 .(5)(ٻ

جلقجود ؾقوف افسوؿؽ, وؽوره موـ احلققاكووت ادوئقوي ادوء افؽ ر ادستبحر افوذي  وادراد بالبحر:

 افتل تصود.

ْػَدعَ ققلف: )  (.  إٓ الضُّ

 أمقرًا:  -حققان افبحر-اشت ـك مـ افضوبط افسوبؼ 

 : ؾفق حرام إـؾ.الضػدع (1

ـوام يف حودجلٌ ظبود افورمحـ بوـ  أكف ورد مـ  ل افـبل ^ ظـ ؿتؾف, وافتداوي بف, والدلقؾ:♦

َر ضَ »ظ امن ؿول:  ـَ َعوُؾ ؾِقوِف, َؾـََفوك َرُشوقُل اتِ َذ وْػَدَع جُيْ َر افضُّ ـَ  ^بِقٌى ِظـَْد َرُشقِل اتِ ^ َدَواًء, َوَذ

ْػَدعِ  ـْ َؿْتِؾ افضُّ  .  (6)«َظ

                                 
 ( حّؾ أـؾ افزراؾي.91)ص: « إصبوه وافـظوئر»كؼؾ افسوققضل يف  (1)

 (.1953(, ومسؾؿ )2572أخرجف افبخوري ) (2)

 (.1945(, ومسؾؿ )5391أخرجف افبخوري ) (3)

 (.157إظرا , أجلي ) (4)

 (.96ادوئدة, أجلي ) (5)

 ( وإشـوده محقح.3871, وأبق داود )(15757أخرجف أمحد ) (6)
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 ؿول ابـ مػؾح ظـ افـفل: طوهر افتحرجلؿ.

 (.والتِّْؿَساَح ققلف: )

 ؾفق ورم إـؾ. التؿساح: (2

  أكف فف كوٌب جلػسس بف.إٓ -وإن ـون مـ موقد افبحر-أكف والعؾة: ♦

 (.  واحلقَّةَ ققلف: )

 ؾفل ورمي: ٕ و مستخب ي. حقة البحر:( 3

ؿِّ حؾَّ لف مـف ما َيُسدُّ َرَمَؼفققلف: ) ٍم  ِر السُّ  (.  وَمـ اْضُطرَّ إػ ُُمَرَّ

:أصور ادصـػ هبذه ا ؿؾي إػ أمقٍر ثالثي 

مٍ ؿقفف: ) أوًٓ: ـِ اْضُطرَّ إَِػ ُُمَرَّ  .  -أي: أن اإلكسون إذا اوطر إػ أـؾ ادحّرم حّؾ فف- (:َوَم

أن ششوك افتؾػ, أو ؾقات مـػعي مـ ادـوؾع, ومل جيود موو جلودؾع ذفوؽ إٓ  وضابط آضطرار:

 صوق ًو ورمًو, ؾنكف جيقز فف أـؾف حقـفو.

 .(1)(ڎ ڈ ڈ ژ) ؿقفف تعوػ: والدلقؾ:♦

ؿِّ ؿقفف: ) ثاكقًا: رموت افتل  قز ظـد افضورورة افسؿ, ؾنكوف ٓ حيوؾ, (: اشت ـك مـ ادحَ ْر السُّ

 ستعجؾ بف اهلالك, ؾال تدؾع بف افضورورة.جلُ وٓ ظـد آوطرار: ٕن حؼقؼي إمر ؾقف أكف إكام 

: أصور إػ مؼدار أـؾف ؾؼوول: بلكوف جللـوؾ موو جلسود رمؼوف, َحؾَّ َلُف ِمـُْف َما َيُسدُّ َرَمَؼُف(ؿقفف: ) ثالثًا:

, وافعوودي هوق افوذي جللـوؾ (2)(ۆ ۈ ۈ ٴۇ) : إذ افزجلودة مـفل ظـفو بؼقفف:وٓ جلزجلد ظذ ذفؽ

 أـ ر مـ حوجتف.

                                 
 (.3ادوئدة, أجلي ) (1)

 (.145إكعوم, أجلي ) (2)
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َِ َظْقـِف-وَمـ اْضُطرَّ إػ َكْػِع ماِل الغِر ققلف: ) ٍَ، وكحقِقه: -مَع بؼا َِ مقا : لَدْفِع َبقردٍ، أو اشتسقؼا

َّاكاً  َْ  (.  َوَجَب َبْذُلف لف 

ل كػسف مـ افزد, أو احتوج دفقًا فقسوتؼل بوف ادووء, ـوف قوب فقؼ-مـ اوطر إػ كػع مول افغر 

 ؾقجى بذفف جموكًو.  -وكحقه

أكف هبذا جلدؾع وورورة أخقف ادسؾؿ, وافعغ ادُعورة حقـفوو ٓ تػـوك, بوؾ تبؼوك, وؿود  والعؾة:♦

 .(1)(ڍ ڌ) ذم ات تعوػ مـ مـع بؼقفف:

ٍط ظـف، وٓ حائَط ظؾقف، وٓ كاطَر: فؾقف إَْكقُؾ أو ُمتساقِ  ة،وَمـ َمرَّ بَثَؿِر ُبستاٍن يف َصَجرِ ققلف: )

َّاكًا مـ  ِر َ ْؾٍ  َْ  (.مـف 

 إذا مّر اإلكسون ظذ بستون ؾقف ثؿر ؾؾف إـؾ مـف جموكًو, فؽـ بؼققد: 

, ؾقخوورج مووو ـووون مقوووقظًو يف مووـودجلؼ, أن يؽقققن الثؿققر ظققذ الشققجر، أو متسققاقطًا مـققف (1

 وكحقه, ؾالبد ؾقف مـ اإلذن.

 : ٕن ذفؽ جلػسدهو.يلكؾ بال رمل لؾشجر، أو صعقدٍ ظؾقفا أن (2

, ؾونن ـوون فوف كووطٌر, أو حووئٌط ؾالبود موـ أن ٓ يؽقن ظذ البستان كاطٌر، ولقس لف حقائط (3

 اإلذن: ٕن ووعفو ؿرجلـي ظذ ظدم افرووك بوٕـؾ.

 , ؾنذا أخذ, ومحؾ صوق ًو ؾفق حرام.أن ٓ حيؿؾ صققئاً  (4

 وز, وإذا ختؾػ مـفو صولء حرم.ؾنذا حتؼؼً افشوروط ج

, ظـ رشقل ات ^ أكف ش ؾ ظـ اف ؿور حدجلٌ ظبد ات بـ ظؿرو بـ افعوص  الدلقؾ:♦

ي َحاَجٍة، َ ْرَ ُمتَِّخٍذ ُخْبـًَة، َفاَل َص » ادعؾؼ ؾؼول:
ـْ ذِ ـْ َأَصاَب بِِػقِف ِم ـْ َخقَرَج بَِشققَم ََ َظَؾْقِف، َوَمق ٍَ قْل ْل

 .(2)«ُة ِمْثَؾْقِف، َواْلُعُؼقَبةُ ِمـُْف َفَعَؾْقِف َ َرامَ 

                                 
 (.7ادوظقن, أجلي ) (1)

, وحسـف إفبوين يف اإلرواء (7454(, وافـسوئل يف افؽزى )1289(, وافسمذي )1715أخرجف أبق داود ) (2)

(2413.) 
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 (.  جتاِز بف يف الُؼَرىاْلقؿُ وَهُِب ِضقافُة ادسؾِِؿ ققلف: )

أصور ادمفػ إػ أحؽوم افضوقوؾي, وهلو ارتبووط بوٕضعؿوي: وفوذا جلوتؽؾؿ افػؼفووء ظـفوو يف هوذا 

 ادقوع.

:وأصور يف افضوقوؾي إػ مسوئؾ 

 (: أصور إػ حؽؿ افضوقوؾي, ؾؼرر أ و واجبي.ْجَتاِز بِفِ اْلقؿُ ْسؾِِؿ َوَهُِب ضققاَفُة ادُ ؿقفف: ) إوػ:

 ودل  ا أدلة مـفا: ♦

ِخِر، َفْؾُقْؽِرْم َضْقَػفُ » مرؾقظًو: رجلح وحدجلٌ أيب ص .1 ْٔ ـُ بِاهللِ َواْلَقْقِم ا ـْ َكاَن ُيْمِم  .(1)«َم

َٓ الضققاَفُة َثاَلَثُة » مرؾقظًو: رجلح اخلزاظل وحدجلٌ أيب ص .2 اٍم، َوَجائَِزُتقُف َيقْقٌم َوَلْقَؾقٌة، َو َأيَّ

ُيِؼققُؿ »، َقاُلقا: َيا َرُشقَل اهللِ، َوَكْققَػ ُيْمثُِؿقُف؟ َققاَل: «حَيِؾُّ لَِرُجٍؾ ُمْسؾٍِؿ َأْن ُيِؼقَؿ ِظـَْد َأِخقِف َحتَّك ُيْمثَِؿفُ 

... ََ َٓ صقل  .(2)«ِظـَْدُه َو

 .قؿ وهل مـ مؽورم إخالق, وشـي اخلؾقؾ إبراه

 ؾال  ى. -اددن- (: ؿرر أ و واجبي يف افؼرى, أمو إمصوريِف اْلُؼَرىؿقفف ) الثاين:

 والعؾة:♦

أكووف جيوود ادؽووون افووذي جلطعووؿ ؾقووف, وجلوولوي إفقووف يف ادسوووجد, وإشووقاق, ؾووال حيتوووج إػ  .1

 .(3)افضوقوؾي, بخال  افؼرى: ؾنكف جلؼّؾ ؾقفو افبقع, وافشوراء

 إووقو  إفقفو ؾقشؼ ظذ ادضوقػ بخال  افؼرى.. وٕن اددن جلتؽرر 2

   (.يقمًا، ولقؾةً ققلف: )

 أصور إػ مؼدار افضوقوؾي افقاجبي, ؾؼرر أ و جلقم وفقؾي. الثالث:

                                 
 (.48) (, ومسؾؿ6519أخرجف افبخوري ) (1)

 (.48) ( خمتكًا, ومسؾؿ6476رجف افبخوري )أخ (2)

 وبـوًء ظذ هذا افتعؾقؾ ؾغوفى افؼرى أن جلتقسور ؾقفو افبقع وافشوراء, وجيد ادؽون افذي جللوي إفقف. (3)
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مـ كان يممـ بقاهلل والقققم أخقر فؾقؽقرم ضقققػف جائزتقف، ققالقا: » ؿقفف ^: ويدل لذلؽ:♦

 .«وما جائزتف يا رشقل اهلل؟، قال: يقم ولقؾة

 .(1)«الضققافة ثالثة أيام» ستحى أن جلضوقػف ثالثي أجلوم: فؼقفف ^:وجل

 

 

 

 

 

                                 
 شبؼ خترجيفام ؿرجلبًو. (1)
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 :قال ادملػ

ٌَ مقـ احلققاكقات ادؼقدوِر ظؾققف بغقِر َذكقاةٍ، إٓ اْلقراَد، والسقؿَؽ، وكقؾَّ مقا ٓ قٓ ُيبقاُح صق] ل

َِ. وُيشَسُط يف الذكاةِ أربعُة ص  روٍط:قيعقُش إٓ يف ادا

ل: بقلن يؽققَن ظقاقاًل ُمسقؾًِم، أو كَِتابِّققًا اْلقؿُ قَُّة َأْهؾِ   ، أو امقرأًة، أو َأْقَؾقَػ، أو -ولقق ُمراِهؼقاً -َذكِّ

.الثاين: ألقُة: فُتبقاُح القذكاُة بؽقؾِّ  ، وُمْرَتقدو ُقِدو َْ ، و َأْظَؿك، وٓ ُتباُح َذكاُة َشؽراَن، وْـقٍن، وَوَثـِلو

دٍ  َـّ والظُّْػَر. -حديٍد، وَحَجٍر، وَقَصٍب، و ِره ولق كان َمغصقبًا مـ- ُُمَدَّ  إٓ الس

َِ، فنن أباَن الرْأَس بالذبح: مل حيرِم ادذبقُح. وذكاُة ما َظَجقَز ظـقف  ؾؼقِم، وادَِري الثالُث: قْطُع احْلُ

َشِة، والقاقعِة يف بئٍر وكحِقها: بَِجْرِحف يف أيِّ َمقضقٍع كقان مقـ َبَدكِقف، إٓ أن  مـ الصقِد والـََّعِؿ ادتَقحِّ

ِزُئقُف  ُرهقا، فقنن  ، وكحَقه، فال ُيباُح. الرابُع: أن َيؼقَل ظـَد الذبِح: بسقِؿ اهللِ، ٓ ََيْ
َِ َيؽقَن رأُشف يف ادا

ها واحلقققاُن ُيْبِصقق ققدَّ ُره، وأن قَتَرَكفقا َشقْفقًا: ُأبِقَحققْت، ٓ َظْؿقدًا. و ُيْؽقَرُه أن ُيققْذَبَح بللقٍة كالَّقٍة، وأن حَيُ

دَ قَفف إػ  ِر الِؼبؾِة، وأن َيْؽِس ُيَقجِّ   .[َر ُظـَُؼَف، أو َيْسُؾَخف قبَؾ أن َيْزُ

 : افذبح, وافـحر.لغة: الذكاة•

 : ذبح, أو كحر احلققان افّزي ادلـقل بؼطع حؾؼقمف, ومرجل ف, أو ظؼر ممتـٍع.وصقرظاً 

 إصؾ يف التذكقة: الؽتاب، والسـة، واإلمجاع:♦

ڀ ) عوػ:ؾؼقفف ت أما الؽتاب: -1 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 .(1)(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

َم، َوُذكَِر اْشُؿ اهللِ َظَؾْقف، َفُؽْؾ...»ؾؼقفف ^:  وأما السـة: -2  .(2)«َما َأَْنََر الدَّ

                                 
 (.3ادوئدة, أجلي ) (1)

 .( مـ حدجلٌ راؾع بـ خدجل1968ٍ) ( خمتكًا, ومسؾؿ2488أخرجف افبخوري ) (2)
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ؾؿـعؼد ظذ أكف ٓ حيؾ احلققان ادلـقل افؾحؿ إٓ بوفتذـقي, شوقى افسوؿؽ  وأما اإلمجاع: -3

 اد.وا ر

, ؾنكف إذا خرج مـف افدم وشول ضووب, بخوال  كتطققى احلققان ادذـ* احلؽؿة مـ التذكقة: 

 مو فق ُحبَِس ؾقف.

:افذـوة كقظون 

 : وتؽقن يف حول افؼدرة ظذ اإلمسوك بوحلققان, وافطر.اختقارية .1

 : وتؽقن يف حول ظدم نؽـ اإلكسون مـ افذـوة آختقورجلي.اضطرارية .2

ٌَ مـ احلققاكات ادؼدوِر ظؾقف بغِر َذكاةٍ قُيباُح صٓ ققلف: )  (.  ل

أي: أن احلققان ملـقل افؾحؿ ادؼودور ظوذ ذـوتوف, ٓ حيوؾ أـؾوف إٓ بوفتذـقوي, بخوال  موو مل 

 .ذا بنمجوع أهؾ افعؾؿجلؼدر ظذ ذفؽ, وه

َِ ققلف: )  (.  إٓ اْلراَد، والسؿَؽ، وكؾَّ ما ٓ يعقُش إٓ يف ادا

افتذـقي أمران:  اشت ـك مـ وجقب 

ؾال تشسط تذـقتف, بؾ هق حالٌل, شقاء موت بسبٍى, أو بغر شبى, وشقاء مووت  اْلراد: .1

 مـ افطبخ, أو موت ؿبؾف.

-ـام فق وورب, أو ُمدم, أو ُووغط ظؾقوف -: شقاًء يف ذفؽ مو موت بسبٍى طوهرالسؿؽ .2

 ل ـذفؽ. ؾفق حال -بلن مور بطـف ؾقق-, أو موت حتػ أكػف ظذ وجف ادوء 

 ةوجلؾحووؼ بووف: ـووؾ مووو ٓ جلعووقش إٓ يف ادوووء, بخووال  مووو جلعووقش يف افووز وافبحوور: ـوفسووؾحػو

 وكحقهو, ؾالبد هلو مـ تذـقي.

 والدلقؾ ظذ ذلؽ: ♦

 .(1)«أحؾت لـا مقتتان، ودمان»مرؾقظًو:  حدجلٌ ابـ ظؿر  .1

                                 
ـُ موجف )825(, وظبد بـ محقد )5723أخرجف أمحد ) (1)  (.2526(, ومححف إفبوين يف اإلرواء )3218(, واب
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 .(1)«هق الطفقر ماؤه، احلؾ مقتتف» ؿقفف ^: .2

, (2)«ؽزوكو مع رشقل ات ^ شبع ؽزوات كلـؾ ا وراد» ؿول: حدجلٌ ابـ أيب أو   .3

أ ؿ وجدوا حقتًو جلؼول هلو: افعـز مقتي, ؾلـؾقا مـفوو, وأضعؿوقا رشوقل ات » :وحدجلٌ جوبر 

 .(3)«^ مـفو

ل: بلن يؽقَن ظاقاًل ُمسؾًِم، أو كِتَ اْلقؿُ روٍط: َأْهؾِقَُّة قوُيشَسُط يف الذكاةِ أربعُة صققلف: )  (.ابِّقاً َذكِّ

أن افووذـوة افشووورظقي ٓبوود هلووو مووـ صوووروط تتووقؾر ؾقفووو: فتؽووقن مووحقحي وحيووؾ هبووو  اظؾققؿ:•

 ادذـك: 

 : وذفؽ بلن جلتقؾر ؾقف أمران: أهؾقة ادذكل( 1

ٕن افووذـوة جلعتووز هلووو افؼصوود ـوفعبووودة, ومووـ ٓ ظؼووؾ فووف ٓ جلصووح مـووف افؼصوود,  العؼققؾ:. 1

 بف, وهق ـام فق وؿعً حدجلدة ظذ حؾؼ صوة ؾذبحتفو.ؾقصور ذبحف ٓ اظتبور فف, وٓ اظتداد 

:وخرج هبذا افؼقد مـػون 

 أ. افصبل دون افتؿققز.

 ب. ادجـقن, وم ؾف افسؽران.

 , ؾدل ظذ اظتبور ؿصد افتذـقي.(4)(ٿ ٿ ٿ) ؿقفف تعوػ: والدلقؾ:♦

ؽورهؿ: وادوراد أن جلؽوقن ذا دجلوـ شواموي, مسوؾاًم ـوون, أو ـتوبقوًو, ؾخورج بوذفؽ  الديـ:. 2

 ـودجقس, وادشورـغ, وافقثـقغ, وؽرهؿ.

                                 
(, وابـ ا ورود 386(, وابـ موجف )59(, وافـسوئل )69(, وافسمذي )83(, وأبق داود )7233أخرجف أمحد ) (1)

 افبخوري, وابـ ظبد افز.  , ومححوه, وـذا مححف(1243(, وابـ حبون )111(, وابـ خزجلؿي )43)

 (.1952(, ومسؾؿ )5495أخرجف افبخوري ) (2)

 (.1935(, ومسؾؿ )4361أخرجف افبخوري ) (3)

 (.3ادوئدة, أجلي ) (4)
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 .(1)(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) ؿقفف تعوػ: والدلقؾ:♦

, وهووذا بوإلمجوووع: أن ذبوووئح أهووؾ افؽتوووب (2)«ضعووومفؿ: ذبوووئحفؿ: »ؿوول ابووـ ظبوووس 

  حالل فؾؿسؾؿغ.

 (.، أو امرأًة، أو َأْقَؾَػ، أو َأْظَؿك-ولق ُمراِهؼاً ققلف: )

ؿ وحتؾ, مو دام ؿد تقاؾر ؾقفؿ افودجلـ, وافعؼوؾ, وشوقاًء ـوون افوذابح ـؾ همٓء تصح ذبوئحف

 ظدًٓ, أو ؾوشؼًو, أو ـوكً ادرأة حوئضًو, أو جـبًو, ؾتجقز ذبوئحفؿ.

، وُمْرَتدو ققلف: ) ُقِدو َْ ، و  (.  وٓ ُتباُح َذكاُة َشؽراَن، وْـقٍن، وَوَثـِلو

 ل, وادجقشول, وادرتد.ٓ تبوح ذبقحي وتذـقي افسؽران, وادجـقن, وافقثـ

 : أكف ختؾػ ؾقفؿ صورط اإلشالم, أو صورط افعؼؾ.والعؾة♦

دٍ ققلققف: ) ولققق كققان َمغصقققبًا مققـ حديققٍد، وَحَجققٍر،  -الثققاين: ألققُة: فُتبققاُح الققذكاُة بؽققؾِّ ُُمَققدَّ

 (.  وَقَصٍب، و ِره

 وذفؽ بلن جلؽقن ؾقفو أمران:  أن تؽقن ألة تصح التذكقة هبا:( 2

 ن وددة, وتؼطع بحدهو, ٓ ب ؼؾفو.أن تؽق -1

 .(3)«ما أَنر الدم...فؽؾ» مرؾقظًو: حدجلٌ راؾع بـ خدجلٍ ويدل لذلؽ:♦

فق أكف خـؼ افبفقؿي, أو وورهبو ظذ رأشفو ؾوال حتوؾ: فعودم حتؼوؼ صوورط افتذـقوي : هذا وظذ•

اًء ـوون ذفوؽ موـ افشورظقي: إذ ٓبد مـ إ ور افدم, وإ ور افدم جلؽقن بودحوّدد افوذي فوف كػوقذ, شوق

 حدجلد, أو حجر, أو ؿصى, أو ذهى ودد, وؽر ذفؽ.

َـّ والظُّْػرَ ققلف: )  (.  إٓ الس

 أن ٓ تؽقن شـًو, وٓ طػرًا, ؾفذان ٓ تصح افتذـقي هبام, وفق أ را افدم. -2

                                 
 (.5ادوئدة, أجلي ) (1)

 (.7/92(, وظؾؼف افبخوري بصقغي ا زم )714أخرجف شعقد بـ مـصقر يف افتػسر ) (2)

 (.1968) تكًا, ومسؾؿ( خم2488أخرجف افبخوري ) (3)
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مقا أَنقر القدم، وذكقر اشقؿ »ادتؼدم,وؾقف ؿقفوف ^:  حدجلٌ راؾع بـ خدجلٍ  والدلقؾ:♦

 .«لقس السـ، والظػر، أما السـ فعظؿ، وأما الظػر فؿدى احلبشةاهلل ظؾقف فؽؾ، 

  ظـ افبدن.غ, أو مـػصؾغوشقاٌء ـون افسـ, وافظػر متصؾ

َِ ققلف: ) ؾؼقِم، وادَِري  (.  الثالُث: قْطُع احْلُ

: ؾؿحوؾ افوذـوة هوق احلؾوؼ, وٓ جيوقز افوذبح يف ؽوره: ٕكوف قطع ما َيب قطعف يف الذكاة( 3

 رع زهوق افروح حقـفو, وجلؽقن أضقى فّؾحؿ, وأخػ ظذ احلققان ِمقتًي.جمؿع افعروق ؾقسو

لؽـ ما هق الذي يؼطع يف الذبح، والـحر؟ 

  :يف افرؿبي أربعي ظروق 

 جمرى افـػس.  احلؾؼقم: .1

 جمرى افطعوم, وافشوراب. ادريَ: .2

 و و: افقرجلدان. القدجان: .4, 3

ظوذ بعضوفو ؾقجوقز, وجيوزي ؿطوع احلؾؼوقم, ؾوٕؾضؾ ؿطع ـوؾ إربعوي, فؽوـ فوق اؿتصوور 

 وادريء دون افقدجغ: ٕكف حيصؾ ادؼصقد مـ افتذـقي بؼطعفام: إذ هبام تػؼد احلقوة.

 (.  فنن أباَن الرْأَس بالذبح: مل حيرِم ادذبقُح ققلف: )

إذا نودى افذابح يف افذبح حتك أبون افرأس, وؿطع افـخوع, ؾنن افذبقحي ٓ حتورم بوذفؽ, بوؾ 

 : ٕكف ؿطع افقدجغ.وذلؽحالل:  هل

َشِة، والقاقعقِة يف بئقٍر وكحِقهقا: بَِجْرِحقف يف ققلف: ) وذكاُة ما َظَجَز ظـف مـ الصقِد والـََّعِؿ ادتَقحِّ

 (.أيِّ َمقضٍع كان مـ َبَدكِف

 أصور ادمفػ إػ افتذـقي آوطرارجلي. 

توف افتذـقوي افشوورظقي, وششووك : أن جلقجد حققان ممو حيؾ بوفتذـقي, فؽـ تتعذر تذـقوصقرهتا

هالـف, أو إجلذاءه فغره: إمو بلن جلصقل ظذ أحد, أو بلن جلؼوع يف ب ور, وتعوذر إخراجوف حقوًو, وكحوق 

 ذفؽ: ؾنكف جلؾجل إػ افتذـقي آوطرارجلي.
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بلن جيرح يف أي مقووع ـوون حتوك جلسووقؾ دموف, وجلؽوقن يف حؽؿوف ـوفصووقد افوذي وتؽقن: 

 أي مقوع ـون.جلؽػل يف حّؾف إ ور افدم مـ 

: أن بعورًا كووّد ؾطؾبوقه, ؾلظقوووهؿ, ؾولهقى رجووؾ حودجلٌ راؾووع بوـ خوودجلٍ  والقدلقؾ:♦

إن  ذا البفائؿ أوابد كلوابد القحش،فم كد ظؾقؽؿ مـفقا فاصقـعقا بقف » افسفؿ ؾحبسف ات ؾؼول ^:

 .(1)«هؽذا

َِ، وكحَقه، فال ُيباُح ققلف: )  (.  إٓ أن َيؽقَن رأُشف يف ادا

ؾنكوف ٓ جلؽػول  -ـام فق شؼط يف ب ور, وكحوقه-افذي تعذرت تذـقتف رأشف يف ادوء فق ـون هذا 

 يف ِحؾيف أن جُيرح يف أي مقوع.

 والدلقؾ: ♦

فقنن وجدتقف يف ادقاَ فقال تلكقؾ: فنكقؽ ٓ تقدري » دـ مود ؾقجد افصوقد ؽرجلؼوًو: ؿقفف ^ .1

 .(2)«اداَ قتؾف، أو شفؿؽ

هـوؾ, وشوبى حووطر وهوق افغورق, ؾغّؾوى جوكوى وٕكف اجتؿع يف ادذبقح شبى مبقح ف .2

 .(3)ؼـ احلؾقور: اشتـودًا إػ أن إمؾ يف افؾحقم احلرمي حتك جلتظاحل

 (.  الرابُع: أن َيؼقَل ظـَد الذبِح: بسِؿ اهللِققلف: )

 : ؾفل واجبي, ووؿتفو ظـد افذبح.التسؿقة ظذ الذبقحة( 4

َنقر القدم، وذكقر اشقؿ اهلل ظؾققف، مقا أ»مرؾقظًو:  حدجلٌ راؾع بـ خدجلٍ  ويدل لذلؽ:♦

 , ومػفقمف: أن مو مل جلذـر اشؿ ات ظؾقف ؾال تلـؾ.(4)«فؽؾ

                                 
 (.1968(, ومسؾؿ )2488أخرجف افبخوري ) (1)

 (.175افبخوري )(, وأمؾف يف 1929أخرجف مسؾؿ ) (2)

 ويف بقون إمؾ يف افؾحقم ؿول افسعدي يف مـظقمتف:  (3)

 وإمووؾ يف اإلبضوووع وافؾحووقم

 حترجلؿفووووو حتووووك جيوووولء احلووووؾ
 

 وافووووـػس وإمووووقال فؾؿعصووووقم 

 ؿوووووؾؾووووووؾفؿ هوووووداك ات موووووو جلُ 
 

 

 (.1968) ( خمتكا, ومسؾؿ2488أخرجف افبخوري ) (4)



  

 
 األطعماااااااااااااااةكتااااااااااااااا   

 
421 

ِزُئُف  ُرهاققلف: )  (.  ٓ ََيْ

 وٓ جيزئ ؽرهو مـ ذـر ات.«, بسؿ ات»جلتعغ ؿقل: 

أكف دو ورد إمر بذـر اشؿ ات ظوذ افذبقحوي بوغ ذفوؽ رشوقل ات ^ حقوـام ؿوول  والدلقؾ:♦

 ؾتعغ هذا افؾػظ.« بسؿ ات»افذبقحي: ظذ 

 (.  فنن َتَرَكفا َشْفقًا: ُأبِقَحْت ققلف: )

 إذا ُترـً افتسؿقي شفقًا أبقحً افذبقحي. 

وهووذا ؿوود توورك  (1)«إن اهلل قققد وضققع ظققـ أمتققل اخلطققل، والـسققققان...» : ؿقفووف ^:والققدلقؾ♦

 افتسؿقي كسقوكًو, ؾفق معذور.

ڇ ), ؿوول افبخووري: وؿوول ات تعوووػ: «بولس ل, ؾوالوموـ كسو» :وفؼوقل ابوـ ظبووس 

 .(3)«وافـود ٓ جلسؿك ؾوشؼوً : »(2)(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ

   (.ٓ َظْؿداً ) ققلف:

 أي: إن ترك افتسؿقي ظؿدًا, ؾنن ذبقحتف ٓ حتؾ. 

مققا أَنققر الققدم، وذكققر اشققؿ اهلل ظؾقققف »مرؾقظووًو:  : حوودجلٌ راؾووع بووـ خوودجلٍ والققدلقؾ♦

 ترـفو ظؿدًا: فؾجؿع بغ افـصقص. , ومحؾـوه ظذ مـ(4)«فؽؾ

 (.  و ُيْؽَرُه أن ُيْذَبَح بللٍة كالَّةٍ ققلف: )

 هـوك أمقر جلـبغل أن جلتجـبفو ادذـل: ٕن ؾعؾفو مـ ادؽروهوت, وهل:

                                 
(, 4351(, وافدارؿطـل )765(, وافطزاين يف افصغر )7219(, وابـ حبون )2545أخرجف ابـ موجف ) (1)

 (. 1731ومححف إفبوين يف محقح ا ومع )

 (.121, أجلي )إكعوم (2)

 (.7/91محقح افبخوري ) (3)

 (.1968) ( خمتكا, ومسؾؿ2488أخرجف افبخوري ) (4)
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 فؾحققان. وً : أن يف ذفؽ تعذجلبوالعؾة( أن جلذبح بدفي ـوّفي: 1

 .(1)...«إن اهلل كتب اإلحسان ظذ كؾ صقلَ»وفؼقفف ^: 

بح بدفي ـومؾي ٓ جلتحؼؼ ؾقف نوم اإلحسون وـذا جلـبغل فؾذابح أن حيؿوؾ ظوذ أفوي بؼوقة, وافذ

 وجلسورع يف افذبح: ٕكف أرجلح فؾذبقحي.

ها واحلققاُن ُيْبِص ققلف: )  (.  ُرهقوأن حَيُدَّ

أن الـبقل ^ أمقر أن »: : مو ورد ظـ ابوـ ظؿور والدلقؾ( أن حيّد صػرتف أموم احلققان: 2

 .(2)«أن تقارى ظـ البفائؿَتد الشػار، و

 وٕن ؾقف تعذجلبًو فؾبفقؿي.

َفف إػ  ِر الِؼبؾةِ ققلف: )  (.  وأن ُيَقجِّ

 : وهذا مؽروه. أن يقجفف إػ  ر الؼبؾة( 3

 : ٕن افسـي أن تقجفف إػ افؼبؾي, وهل أوػ ا فوت بوٓشتؼبول.وذلؽ

 ر ؾعذ إجلؿـ.وافسـي: أن جلضجعف ظذ جـبف إجلسور إٓ إن ـون افذابح أظسو

 (.  َر ُظـَُؼفَ قوأن َيْؽِس ققلف: )

 : ؾفذا مؽروه. أن يؽسقر ظـؼفا قبؾ ذبحفا( 4

 : مو شبؼ مـ أن ؾقف تعذجلبًو فؾحققان, بؾ جلـتظر حتك تزهؼ كػسف.والعؾة♦

دَ ققلف: )  (.  أو َيْسُؾَخف قبَؾ أن َيْزُ

 : دو ؾقف مـ إجلذاء احلققان. أن يسؾخف قبؾ زهقق كػسف( 5

 

 

                                 
 (.1955أخرجف مسؾؿ ) (1)

 (, وإشـوده وعقػ.3172(, ابـ موجف )5864أخرجف أمحد ) (2)
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 :قال ادملػ

 روٍط: قٓ حَيِؾُّ الصقُد ادؼتقُل يف آصطقادِ إٓ بلربعِة ُص ]

 أحُدها: أن يؽقَن الصائُد مـ أهِؾ الذكاةِ. 

قَرَح، فقنن َقَتَؾقف  ٌد: ُيشقَسُط فققف مقا ُيشقَسُط يف آلقِة القذْبِح، وأن ََيْ الثاين: ألُة وهل كقظقان: ُُمَقدَّ

: ٓ حَيِقؾُّ مقا ُقتِقَؾ بقف. والـققُع بثَِؼؾِف: مل ُيبَ  : كالُبـُْدِق، والعصا، والشقَبَؽِة، والػقخِّ
دٍ ْح، وما لقَس بُِؿَحدَّ

َؿًة.   الثاين: اْلارحُة، فُقباُح ما َقَتَؾْتُف إن كاكْت ُمَعؾَّ

َره رشقاُل ألقِة قاصقدًا، فقنن اشسَشقَؾ الؽؾقُب، أو  قُره بـػِسقف: مل ُيقَبْح، إٓ أن َيْزُجقإالثالُث: 

 .  فَقزيَد يف َظْدِوه يف َضَؾبِف: فَقِحؾَّ

ُـّ  الرابُع: التسؿقُة ظـَد إرشاِل السفِؿ، أو اْلارحِة، فنن َتَرَكفقا َظْؿقدًا، أو َشقْفقًا: مل ُيقَبْح، وُيَسق

 .[أن َيؼقَل معفا: اهللُ أكُز، كالذكاةِ 

جلوًو مصدر مود جلصوقد مووقدًا, جلطؾوؼ وجلوراد بوف افػعوؾ, وهوق اؿتـو الصققد لغة: وص احلقوقان بري

 ـون, أو بحرجلًو, أو متقحشًو.

 .-أي: موقده-(1)(ٱ ٻ ٻ ٻ) وجلطؾؼ وجلراد بف ادػعقل, وهق افصوقد, وؾقف:

 : اؿتـوص حققاٍن حالٍل, متقحٍش ضبعًو, ؽر مؼدور ظؾقف بدون اؿتـوص.صقرظاً 

 إصؾ يف حّؾ الصققد: الؽتاب، والسـة، واإلمجاع: ♦

 .(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) عوػ:ؾؼقفف ت أما الؽتاب:. 1

وإذا أرشقؾت كؾبقؽ، » مرؾقظوًو: ؾلحودجلٌ مـفو حدجلٌ ظدي بـ حوتؿ  وأما السـة:. 2

 .(2)«وذكرت اشؿ اهلل فؽؾ

                                 
 (.96ادوئدة, أجلي ) (1)

 (.1929(, ومسؾؿ )5476أخرجف افبخوري ) (2)
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 ظذ إبوحي افصوقد, حؽوه ؽر واحد مـ أهؾ افعؾؿ. واإلمجاع:. 3

 حؽؿ افصوقد شتؾػ بوختال  إحقال: * حؽؿ الصققد: 

 إذا ؿصد آكتػوع بؾحؿف. وهق إمؾ ؾقف, إوػ: اإلباحة:

 إذا ؿصد مـف افتؾفل بف, وادػوخرة, أو اكشغؾ بف. الثاكقة: الؽراهة:

إذا ترتى ظؾقف طؾؿ فؾـوس, وتعٍد ظذ زروظفؿ, وأمقاهلؿ, أو ـون يف حوول  الثالثة: التحريؿ:

 اإلحرام, أو يف احلرم.

روٍط: أحقُدها: أن يؽققَن الصقائُد مقـ قُص ٓ حَيِؾُّ الصقُد ادؼتقُل يف آصطقادِ إٓ بلربعِة ققلف: )

 (.  أهِؾ الذكاةِ 

:جلشسط حلؾ افصوقد ادؼتقل يف آمطقود صوروط 

: وذفؽ بولن جلتوقؾر ؾقوف افشوورضون افؾوذان يف افوذـوة, إول: أن يؽقن الصائد مـ أهؾ الذكاة

 و و: 

 ؾقخرج بذفؽ افصبل ؽر ادؿقز, وافسؽران, وادجـقن, وكحقهؿ. العؼؾ: .1

 بلن جلؽقن مسؾاًم, أو ـتوبقًو, ؾخرج مـ ظداهؿ. الديـ: .2

قَرَح، فقنن ققلف: ) ٌد: ُيشَسُط فققف مقا ُيشقَسُط يف آلقِة القذْبِح، وأن ََيْ الثاين: ألُة وهل كقظان: ُُمَدَّ

 (.  َقَتَؾف بثَِؼؾِف: مل ُيَبْح 

 أن تؽقن أفي موحلي فؾصوقد. الثاين:

 واظؾؿ أن آلة الصققد كقظان:•

وّدٌد, وهق مو جلرمل بف افصوقد ممو جلؼتوؾ بحوّده, ؾقودخؾ ؾقوف افسوفوم, وافرمووح,  ع إول:الـق

 وكحقهو, وافبـودق ادعروؾي أن: ٕ و تؼتؾ بحّدهو, وكػقذهو.

 وهذا افـقع جلشسط ؾقف مو جلشسط يف آفي افذبح: 

 أن جلؼتؾ بحّده, ٓ ب ؼؾف. .1
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 .اً وٓ طػر وأن ٓ جلؽقن شـً .2

 افصوقد يف أي مقوع ـون, بخال  افذـوة افتل جلشسط أن تؽقن يف افرؿبي. أن جيرح .3

 إ ور افدم. .4

وهوق ظصوو رأشوفو -: أكف شلل افـبل ^ظـ ادعراض حدجلٌ ظدي بـ حوتؿ  الدلقؾ:♦

 .(1)«إذا أصبت بحده فؽؾ، وإذا أصبت بعرضف فال تلكؾ»ؾؼول:  -ودد

 .(2)«ؿ اهلل ظؾقف، فؽؾما أَنر الدم، وذكر اش»وفعؿقم ؿقل افـبل ^: 

: ٓ حَيِؾُّ ما ُقتَِؾ بفققلف: ) : كالُبـُْدِق، والعصا، والشَبَؽِة، والػخِّ
دٍ  (.  وما لقَس بُِؿَحدَّ

 إذا ـوكً أفي فقسً وددة, ؾنكف ٓ حيؾ مو ؿتؾ هبو, ومّ ؾ ادصـػ فذفؽ بلمقر:

خوور مطبوقخ, وتؽوقن : وهل ظبورة ظـ حصوٍة جلرمك هبو, وافغوفى أ و تصوـع موـ ؾ*البـدق

 .زَ قرة افبـدق, وجلسؿك افبـدق: اِ ؾَّ بؼدر ثؿر صج

 ؾفذا افبـدق فق رمل بف موقٌد ؾامت, ؾال حيّؾ. 

 : أكف ؽر ودد, ؾؼتؾ ب ؼؾف, ٓ بحّده.والعؾة

 أن جلضورب افصوقد بوفعصو ؾقؼتؾ ب ؼؾف. *العصا:

كحوق ذفوؽ ؾوال وبرأشوف,  : إذا مووت افصووقد ؾقفوو اختـوؿوًو, أو ٕجوؾ وووربف*الشبؽة والػخ

 : أكف مل جلؿً بحّد.والعؾةحيؾ: 

َؿةً ققلف: )  (.  والـقُع الثاين: اْلارحُة، فُقباُح ما َقَتَؾْتُف إن كاكْت ُمَعؾَّ

 ويدخؾ فقفا كقظان: ا ورحي,الـقع الثاين مـ أت الصققد: 

 مو جلصوقد بؿخؾبف: ـوفصؼر, وافبوزي, وافعؼوب, وكحقهو. -1

 .-وهق أـ ر تؼباًل فؾتلدجلى- ف: ـوفػفد, أو افؽؾىمو جلصوقد بـوب -2

                                 
 (.1929(, وافؾػظ فف, ومسؾؿ )5476أخرجف افبخوري ) (1)

 ( مـ حدجلٌ راؾع بـ خدجلٍ.1968) (, ومسؾؿ2488أخرجف افبخوري ) (2)
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 وـال و حيؾ بف افصوقد, بشورط أن جلؽقن معؾاًم.

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ): ؿقفووف تعوووػ: والققدلقؾ♦

 .(1)(ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 (.  رشاُل ألِة قاصداً إالثالُث: ققلف: )

, شوقاًء ـوون ووددًا, أو جورحوي: ؾونن مل جلؼصود أن جلرشؾ آفوي افصووقد ؿومودًا افصووقد الثالث:

 ذفؽ مل جُلبح افصوقد, وجلتػرع ظذ هذا افشورط أمقر: 

 (.  فنن اشسَشَؾ الؽؾُب، أو  ُره بـػِسف: مل ُيَبْح ققلف: )

 إذا اشسشؾ افؽؾى بـػسف ؾصود موقدًا, ؾنكف ٓ حيؾ. .1

, ؾنرشووول (2)« فؽققؾ...إذا أرشقؾت كؾبققؽ ادعؾقؿ، وذكققرت اشقؿ اهلل» ؿقفووف ^: والقدلقؾ:♦

 ا ورحي بؿـزفي افذبح, ومػفقمف: أكف إن مل جلرشؾف مل حيؾ.

إن زجر موحى افؽؾى ـؾبف حغ اكطؾؼ, ؾؾؿ جلزد ظدوه مل حيوؾ: ٕن افزجور مل جلوزد صووق ًو  .2

 ظـ اشسشول ا ورح بـػسف.

 (.إٓ أن َيْزُجَره فَقزيَد يف َظْدِوه يف َضَؾبِف: فَقِحؾَّ ققلف: )

ن افؽؾى هق افذي اشسشؾ بـػسوف ؾزجوره مووحبف, وشوؿك ؾوزاد افؽؾوى يف ظودوه, فق أ .3

 وؿتؾ افصوقد, ؾنكف حيؾ.

 زجر موحبف فف أثر يف زجلودة ظدوه, ؾصور ـام فق أرشؾف. أن والعؾة:♦

 (.  الرابُع: التسؿقُة ظـَد إرشاِل السفِؿ أو اْلارحةِ ققلف: )

 أو ا ورحي.افتسؿقي, وذفؽ جلؽقن ظـد إرشوفف افسفؿ الرابع: 

                                 
 (.4ادوئدة, أجلي ) (1)

 ( مـ حدجلٌ ظدي بـ حوتؿ.1929(, ومسؾؿ )175) أخرجف افبخوري (2)
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 والدلقؾ:♦

 .(1)(ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے) . ؿقفف تعوػ:1

 .(2)«إذا أرشؾت كؾبؽ ادعؾؿ، وذكرت اشؿ اهلل، فؽؾ». وؿقفف ^: 2

 (.  فنن َتَرَكفا َظْؿدًا، أو َشْفقًا: مل ُيَبْح ققلف: )

 دو بغ أن افتسؿقي واجبي أصور إػ حؽؿ ترـفو شفقًا.

 .(3)ٌط مطؾؼًو, ؾال تسؼط حتك يف حول افسفق, وا فؾ أن افتسؿقي يف افصوقد صورفبغ: 

ؾػوقفام اصوساط افتسوؿقي  -وشوبؼ بقو وو-افعؿقموت: وهول أجلوي, واحلودجلٌ ودلقؾ ذلؽ: ♦

مطؾؼووًو يف افصوووقد, بخووال  افووذـوة, ؾن ووو تسووؼط افتسووؿقي ؾقفووو شووفقًا: فؽ وورة افقؿووقع وتؽوورره, 

 بخال  افصوقد.

ُـّ أن َيؼقَل معفا:ققلف: )  (.  اهللُ أكُز، كالذكاةِ  وُيَس

جلسـ أن جلؼقل مع افتسؿقي: ات أـوز, ـوام ـوون افـبول ^ جلؼقهلوو يف افوذـوة, حوغ ـوون جلؼوقل: 

 بسؿ ات, ات أـز.

 :أن افصوقد جيى ؾقف صوروط.اخلالصة 

 أهؾقي افصوئد: بلن جلؽقن مـ أهؾ افذـوة, ؾقجتؿع ؾقف افدجلـ, وافعؼؾ. .1

 وهل كقظون:  أن جلصوقد بدفي افصوقد, .2

 ـوفسفؿ, وافبـودق افرامقي أن, وجلشسط هلو مو جلشسط ٔفي افذبح. إوػ: ُمددة:

 مـ ضر جلصوقد بؿخؾبف, أو حققان جلصوقد بـوبف. الثاكقة: اْلارحة:

 إرشول أفي ؿومدًا فؾصوقد. .3

 .افتسؿقي ظـد اإلرشول, أو ؿبؾف بقسور.4

                                 
 (.4ادوئدة, أجلي ) (1)

 ( مـ حدجلٌ ظدي بـ حوتؿ.1929(, ومسؾؿ )175أخرجف افبخوري ) (2)

 , وهق مذهى احلـػقي, وادوفؽقي. افؼقل اف وين: أن افتسؿقي يف افصقد ذط يف حول افذـر دون افـسقون (3)
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 :قال ادملػ

اَرُة إذا َحـَِث هل: القؿُغ بقاهللِ، أو ِصقػٍة مقـ صقػاتِف، أو بقالؼرآِن، وا] لقؿُغ التل َهُِب هبا الَؽػَّ

ققاَرةِ ثالثققُة  ُط لُقجقققِب الَؽػَّ ققاَرٌة. وُيْشققَسَ ٌم، وٓ َهِققُب بققف َكػَّ أو بادصققَحِػ. واحَلؾِققُػ بغققِر اهللِ ُُمَققرَّ

 روٍط: قص

ُل: أن تؽقَن القؿُغ ُمـعؼِ  ، فقنن َحَؾقَػ ظقذ إَوَّ ـٍ َدًة، وهل التل ُقِصَد َظْؼُدها ظذ ُمستؼَبٍؾ ُمْؽِق

َأْمٍر ماٍض كاذبًا ظادًِا ففل الَغُؿقُس، وَلْغُق القؿِغ: القذي ََيْقِري ظقذ لسقاكِف بغقِر َقْصقٍد: كؼقلِقف: ٓ 

ُـّ ِصْدَق كػِسف فَباَن بِخالفِف، اَرَة يف اْلؿقِع.  واهللِ، وبذ واهللِ، وكذا يؿٌغ َظَؼَدها َيُظ  فال َكػَّ

 الثاين: أن حَيْؾَِػ خُمتارًا، فنن َحَؾَػ ُمْؽَرهًا مل َتـَْعِؼْد يؿقـُف. 

َك مقا َحَؾقَػ ظقذ فِْعؾِقف خُمتقارًا،  ـُْث يف يؿقـِف: بلن َيػعَؾ ما َحَؾَػ ظقذ َتْركِقف، أو َيقْسُ الثالُث: احْلِ

ََ اهللُ: مل حَيْـَقْث. و ذاكرًا، فنن َفَعَؾف ُمْؽَرهًا، أو َكاِشقًا، ف قَرةٍ: إن صقا قاَرَة، وَمقـ ققاَل يف يؿقٍغ ُمَؽػَّ ال َكػَّ

َم حالًٓ ِشَقى الزوجقة مقـ َأَمقٍة، أو ضعقاٍم، أو لِبقاٍس،  ـُْث يف القؿِغ إذا كاَن َخْرًا، وَمـ َحرَّ ُـّ احْلِ ُيَس

اَرُة يؿٍغ  ُرْم، وَتْؾَزُمف َكػَّ  .[ن َفَعَؾفإأو  ِره: مل حَيْ

 : مجع جلؿغ, و ؿع ظذ أجْلُؿـ.يمن لغةإ

 تطؾؼ يف افؾغي ظذ معوٍن مـفو: افقد افقؿـك, ومـفو احلؾػ, وافؼسؿ. 

افؼسؿ, شؿل بذفؽ: ٕ ؿ ـوكقا إذا حتووفػقا, ووورب ـوؾ امورئ موـفؿ جلؿقـوف  وادراد هبا هـا:

 ظذ جلؿغ موحبف.
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 ذفؽ, ظذ وجف خمصقص.: تقـقد حؽؿ, بذـر اشؿ ات, أو مػتف, ومو جلؾحؼ بوصقرظاً 

 إصؾ يف القؿِغ: الؽتاُب، والسـة، واإلمجاع: ♦

ۆ ۈ ۈ )ؿقفف تعوػ:  فؿـ الؽتاب:. 1 ۇ ۇ ۆ  ڭ  ڭ ڭ ڭ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

 , وؽرهو.(1)(مئ ىئ يئ

 ظقذ أحؾقػ ٓ -اهلل صقاَ إن ،واهلل-إين »مرؾقظوًو:  حودجلٌ أيب مقشووك ومـ السـة:. 2

 .(2)«خر هق الذي وأتقت يؿقـل، ظـ كػرت إٓ، مـفا خراً   رها فلرى يؿغ

 .(3)ؾؿـعؼد ظذ مشوروظقتفو, حؽوه ابـ ؿدامي وأما اإلمجاع:. 3

 : إرادة تقـقد اخلز, أو اإلكشوء كػقًو, أو إثبوتًو.*واحلؽؿة مـ القؿغ

   .: اإلبوحي, وؿد ورد أن افـبل ^ حؾػ يف مقاوع ـ رةإمؾ يف افقؿغ* حؽؿ القؿغ: 

 , وفق ـون مؽروهًو فؽون أبعد افـوس ظـف.(4)ؿول ابـ افؼقؿ: حؾػ يف أـ ر مـ ثامكغ مقوعوً 

 وهذا مـ حقٌ إمؾ, وفؽـ افقؿغ  ري ظؾقفو إحؽوم افتؽؾقػقي إخرى:

 , أو إبطول بوضؾ.تؽقن واجبًي, إذا تقؿػ ظؾقفو أمٌر واجى مـ إحؼوق حؼ .1

 وتؽقن مستحبًي, إذا تقؿػ ظؾقفو أمٌر مستحٌى: ـنمالح بغ افـوس, وكحقه. .2

 وتؽقن مؽروهًي, إذا تقؿػ ظؾقفو أمر مؽروه. .3

 وتؽقن ورمًي إذا تقؿػ ظؾقفو أمر ورم. .4

                                 
 (.89ادوئدة, أجلي ) (1)

 (.1649(, ومسؾؿ )4385أخرجف افبخوري ) (2)

 (.13/435« )ادغـل» (3)

 (.1/163« )زاد ادعود» (4)
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اَرُة إذا َحـَِث هل: القؿُغ باهللِققلف: )  (.  والقؿُغ التل َهُِب هبا الَؽػَّ

: أن جلػعؾ احلوفػ بوشؿ ات مو حؾػ ظذ ترـف, أو جلسك مو حؾػ ظذ ؾعؾوف, ث يف القؿغاحلـ

 ؾعؾقف حقـفو ـػورة افقؿغ.

افصوقغ أتقي: ىحدنوافقؿغ ادعتزة هل: مو وؿع ب 

 .ف احلسـكئأن حيؾػ باهلل تعاػ، أو باشؿ مـ أشم (1

 (.  أو ِصػٍة مـ صػاتِفققلف: )

: ؾفل جلؿغ مـعؼدة جوئزة,  ى افؽػورة بوحلـٌ ؾقفو, شوقاًء اهلل احلؾػ بصػة مـ صػات (2

ـوكً بوفصوػوت افػعؾقوي: ـوٓشوتقاء, وادجولء جلوقم افؼقوموي, وكحوق ذفوؽ, أو افصوػوت افذاتقوي: 

 ـوفسؿع, وافعؾؿ, أو اخلزجلي: ـوفقجف, وافقدجلـ, وافعقـغ. 

 .(1)«ٓ أشللؽ  رها وظزتؽ،»ورود ذفؽ ظـ افـبل ^ ـام يف أحودجلٌ مـفو  والدلقؾ:♦

ِب الُؼُؾقِب » وحدجلٌ ابـ ظؿر:  .(2)«كان أكثر يؿغ رشقل اهلل: َٓ َوُمَؼؾِّ

 اشتعوذ بصػوت مـ مػوت ات, واحلؾػ م ؾف. وٕن افـبل ^

 (.  أو بالؼرآِن، أو بادصَحِػ ققلف: )

 وهق جوئز, شقاء حؾػ بوفؼرآن, أو ببعضف. احلؾػ بالؼرآن: (3

 ؾنن أراد بذفؽ ـالم ات, ؾنّن هذا جوئز.أمو احلؾػ بودصحػ 

 أن افؼرآن ـالم ات, وـالمف مـ مػوتف, واحلؾػ بصػوتف جوئز.والعؾة: ♦

 وإذا حؾػ بودصحػ, ؾفق ٓ جلرجلد بف إٓ افقحل ادـزل افذي هق ـالم ات.

 فؽـف فق أراد بودصحػ افقرق, أو ا ؾد, وكحقه ؾال جيقز: ٕ و خمؾقؿي.

                                 
 ( مـ حدجلٌ ابـ مسعقد.187مـ حدجلٌ أيب هرجلرة, ومسؾؿ ) (856أخرجف افبخوري ) (1)

 .(6617أخرجف افبخوري ) (2)
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مٌ واحلَ ققلف: )  (. ؾُِػ بغِر اهللِ ُُمَرَّ

 احلؾػ بغر ات ورم.

 ويدل لذلؽ أدلة كثرة، مـفا: ♦

 .(1)«مـ كان حالػًا فؾقحػ باهلل، أو لقصؿت»مرؾقظًو:  حدجلٌ ابـ ظؿر  .1

 .(2)«مـ حؾػ بغر اهلل، فؼد كػر، أو أصقرك»مرؾقظًو:  حدجلٌ ابـ ظؿر  .2

اَرةٌ ققلف: )  (.  وٓ َهُِب بف َكػَّ

 فقس ظذ مـ حؾػ بغر ات ـػورة إذا حـٌ, بؾ ظؾقف أن جلستغػر ات, وجلتقب. 

 مـعؼدة, ؾال اظتبور هلو: ٕ و خموفػي فؾشورع.  وً : أ و فقسً جلؿقـوالعؾة♦

اَرةِ ثالثُة صققلف: ) ُط لُقجقِب الَؽػَّ ُل: أن تؽقَن القؿقُغ ُمـعِؼقَدًة، وهقل التقل قوُيْشَسَ روٍط: إَوَّ

ـٍ ُقِصَد ظَ   (.  ْؼُدها ظذ ُمستؼَبٍؾ ُمْؽِ

 إذا حؾػ اإلكسون بوت ؾُقشَسط فقجقب افؽػورة ظؾقف ثالثي صوروط: 

: وذفؽ بلن جلؼصد ظؼدهو ظذ أمٍر مستؼبٍؾ أن جلػعؾوف, الشقرط إول: أن تؽقن القؿغ مـعؼدة

 .وهق أمر مؽـأو ٓ جلػعؾف, 

:ؾفذه ثالثي ؿققد 

 جلؼصد ظؼد افقؿغ, وهق فغق افقؿغ. جلؿغ مـعؼدة: ؾخرج مو فق مل .1

 ظذ أمٍر مستؼبؾ: ؾخرج بف احلؾػ ظذ أمر موٍض. .2

ظذ أمٍر ممؽـ: ؾخرج بف احلؾػ ظذ أمر مستحقؾ: ٕن هذا دفقؾ ظذ ظدم ؿصد ظؼودهو,  .3

 ـام فق حؾػ أٓ جلصعد افسامء, وكحق ذفؽ, ؾال ـػورة ؾقفو.

وات ٕشووؾرّن إػ افرجلووض ؽودًا, وات ٓ أدخوؾ  :مثال القؿغ ادـعؼدة ظذ أمر مستؼبؾ مؽقـ

 بقً زجلد, وات ٕمؾغ افصؾقات افققم ـؾفو يف ادسجد.

                                 
 (.1646(, ومسؾؿ )2679افبخوري )أخرجف  (1)

 .(4358(, وابـ حبون )1535(, وافسمذي )3251(, وأبق داود )6572أخرجف أمحد ) (2)
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 (.  فنن َحَؾَػ ظذ َأْمٍر ماٍض كاذبًا ظادًِا ففل الَغُؿقُس ققلف: )

ؾفوق آثوؿ, وٓ ـػوورة ؾقوف, وهوذه هول  -وهوق جلعؾوؿ ـذبوف -إذا حؾػ اإلكسون ظذ أمٍر موضٍ 

 س: أن حيؾػ ـوذبًو ظودًو ظذ أمر موض.افقؿغ افغؿق

 : أن جلؼقل: وات فؼد شوؾرت إػ افرجلوض, وهق مل جلسوؾر.مثالف

 ؾفق ؿد حؾػ ظذ أمر موض, وؿد ـذب يف ذفؽ, وهق جلعؾؿ, وٓ جيفؾ.

 (. وَلْغُق القؿِغ: الذي ََيِْري ظذ لساكِف بغِر َقْصٍد: كؼقلِف: ٓ واهللِ، وبذ واهللِققلف: )

 : مو جيري ظذ افؾسون مـ إجلامن بدون ؿصد ظؼدهو.القؿغلغق 

: )ٓ وات(, و)بوذ وات(, ؾفوذه فغوق -ؾقام جيره ظذ فسوكف بدون ؿصد افقؿغ-ـؼقل افرجؾ 

 جلؿغ ؽر مؼصقدة.

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )ؿقفف تعوػ: والدلقؾ: ♦ ۇ ۇ ۆ  ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇئ  ەئ ەئ وئ وئ  ائ ائ  ې ى ى  ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۋ ۅ 

ىئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 

 .(1)(يئ

 .(2)«أكزل ات أجلي يف ؿقل افرجؾ: َٓ َواتِ, َوَبَذ َواتِ: »ؿوفً ظوئشي 

 ؾفذه افقؿغ افؾغق فقس ؾقفو ـػورة, وهل ؽر مـعؼدة.  :هذا وظذ•

 : ظدم اظتبور افؼصد فؾقؿغ ؾقفو, شقاًء ـوكً ظذ أموٍر يف ادوووول ـؼوقل: ٓ وات, موووالعؾة

ًُ ظوذ ضفوورٍة, وات إين مووئٌؿ, أو  كؿً بوٕمس, أو ـوكً ظوذ أموٍر حوووور ـؼوقل: ٓ وات فسو

 ـوكً ظذ أمر مستؼبؾ: ـؼقل: ٓ وات فـ أذهى ؽدًا.

                                 
 (.89ادوئدة, أجلي ) (1)

 (.4613أخرجف افبخوري ) (2)
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اَرَة يف اْلؿقعِ ققلف: ) ُـّ ِصْدَق كػِسف فَباَن بِخالفِف، فال َكػَّ    (.وكذا يؿٌغ َظَؼَدها َيُظ

 ؿغ: أن حيؾػ ظذ أمر جلظـ مدق كػسف ؾتبغ خالؾف.أحلؼ أهؾ افعؾؿ بؾغق افق

ـام فق ؿول: وات فؼد مذ زجلد يف ادسجد, وهق جلظـ أكف موذ ؾعواًل, ؾفوذه ؽور مـعؼودة, وٓ 

 ـػورة ؾقفو: فعدم ؿصد احلـٌ, وٕن احلوفػ طـ مدق كػسف.

ََٓبَتْقَفقا َأْهقُؾ َبْققٍت  َواهللِ َمقا َبقْغَ »وؾقف أن ادُجووِمع ؿوول:  حدجلٌ أيب هرجلرة ويدل  ذا: ♦

 ؾؾؿ جللمره افـبل ^ بؽػورة, مع أكف حؾػ ظذ طـ ربام أموب, وربام أخطل. (1)«َأْفَؼُر ِمـَّا

 (.  الثاين: أن حَيْؾَِػ خُمتارًا، فنن َحَؾَػ ُمْؽَرهًا مل َتـَْعِؼْد يؿقـُفققلف: )

ؿوغ, ؾونن جلؿقـوف ٓ تـعؼود, وٓ : ؾنن ـون مؽرهوًو ظوذ افقالثاين: أن يؽقن حال حؾػف خمتارًا لف

  ى ظؾقف افؽػورة. 

 والدلقؾ:♦

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) . ظؿقم أدفي اإلـراه: ـؼقفف تعووػ:1

 .(2)(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

إن اهلل وضققع ظققـ أمتققل اخلطققل، والـسققققان، ومققا » مرؾقظووًو: . وحوودجلٌ ابووـ ظبوووس 2

 .(3)«اشتؽرهقا ظؾقف

َك مقا َحَؾقَػ ظقذ فِْعؾِقف الثالُث: احلِْ ققلف: ) ـُْث يف يؿقـِف: بلن َيػعَؾ ما َحَؾقَػ ظقذ َتْركِقف، أو َيقْسُ

 (.  خُمتارًا، ذاكراً 

, وشبؼ أن احلـٌ: هق أن جلػعؾ موو حؾوػ ظوذ ترـوف, أو جلوسك موو الثالث: أن حيـث يف القؿغ

 حؾػ ظذ ؾعؾف.

                                 
 .( مـ حدجلٌ أيب هرجلرة 1111( ومسؾؿ )5368أخرجف افبخوري ) (1)

 (.156افـحؾ, أجلي ) (2)

(, 4351(, وافدارؿطـل )765(, وافطزاين يف افصغر )7219(, وابـ حبون )2545جف )أخرجف ابـ مو (3)

 (. 1731ومححف إفبوين يف محقح ا ومع )
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 و.فؽـ جلؽقن حول حـ ف خمتورًا, ٓ مؽرهًو, ذاـرًا, ٓ كوشوق

اَرةَ ققلف: )  (.  فنن َفَعَؾف ُمْؽَرهًا، أو َكاِشقًا، فال َكػَّ

:هوتون مقرتون ٓ ـػورة ظذ احلوكٌ ؾقفام 

 إذا حـٌ يف جلؿقـف مؽرهًو, ؾال ـػورة ظؾقف. إوػ:

  .إذا حـٌ يف جلؿقـف كوشوقًو أكف ؿد حؾػ, أو ذاـرًا جلؿقـف, فؽـ كسول مو حؾػ ظؾقف الثاكقة:

 ـراه, وافـسقون حول احلـٌ.: وجقد اإلوالعؾة♦

ََ اهللُ: مل حَيْـَْث ققلف: ) َرةٍ: إن صا  (.  وَمـ قاَل يف يؿٍغ ُمَؽػَّ

إذا حؾػ اإلكسون جلؿقـًو تدخؾفو افؽػورة, ثؿ اشت ـك ؾقفوو, وؿوول: )إن صووء ات(, ؾنكوف حقـفوو 

 ٓ حيـٌ فق خوفػ مو حؾػ ظؾقف, ؾال تؾزمف ـػورة.

ؾوال حيـوٌ: ٕكوف ؿوول: إن  ٓ أدخؾ بقً زجلد, ثؿ دخؾوف -ات صوءإن -ـام فق ؿول رجٌؾ: وات 

 , ثؿ مل جلػعؾف, ؾال حيـٌ.-إن صوء ات-صوء ات, أو ؿول: وات ٕؾعؾـ ـذا 

حوغ حؾوػ فقطولن موئوي امورأة تؾوُد  يف خز شؾقامن  حدجلٌ أيب هرجلرةوالدلقؾ: ♦

 ؾوؽ: ؿوؾ: إن صووء ات, ؾؾوؿ جلؼوؾ, ؿوول ^:ـُؾ واحدٍة مـفـ ؽالمًو جلؼوتؾ يف شبقؾ ات, ؾؼول فوف اد

 .(1)«لق قال: إن صاَ اهلل مل حيـث، وكان دركًا لف يف حاجتف»

 .(2)«مـ حؾػ فؼال: إن صاَ اهلل مل حيـث»مرؾقظًو: وحدجلٌ ابـ ظؿر 

ـُْث يف القؿِغ إذا كاَن َخْراً ققلف: ) ُـّ احْلِ  (.  وُيَس

 ف ظذ ترك مـدوب, أو ؾعؾ مؽروه.جلسـ فؾحوفػ أن حيـٌ يف افقؿغ إذا ـون حؾػ

ْر...» ؿقفف ^: والدلقؾ:♦ ، َوْلُقَؽػِّ  .(3)«َفْؾَقْلِت الَِّذي ُهَق َخْرٌ

                                 
 (.1654(, ومسؾؿ )5242أخرجف افبخوري ) (1)

 , ومححف إفبوين.(4345(, وابـ حبون )4515أخرجف أمحد ) (2)

 ( مـ حدجلٌ أيب هرجلرة.1655أخرجف مسؾؿ ) (3)
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 :  ةواظؾؿ أن احلـث يف القؿغ تدور ظؾقف إحؽام اخلؿس•

 ؾنذا حؾػ ظذ ؾعؾ مـدوب, أو ترك مؽروه: ؾقؽره احلـٌ. .1

 ـٌ.وإذا حؾػ ظذ ؾعؾ واجى, أو ترك ورم: حرم احل .2

 وإذا حؾػ ظذ ؾعؾ ورم, أو ترك واجى: وجى احلـٌ. .3

 وإذا حؾػ ظذ ؾعؾ مبوح: ؾقخر, وإوػ: حػظ افقؿغ. .4

قُرْم، وَتْؾَزُمقف ققلف: ) َم حالًٓ ِشَقى الزوجة مـ َأَمٍة، أو ضعاٍم، أو لِباٍس، أو  قِره: مل حَيْ وَمـ َحرَّ

اَرُة يؿٍغ   (.  ن َفَعَؾفإَكػَّ

ٱ ) كسون ظذ كػسف أمرًا حالًٓ ظؾقف, ؾفذا ٓ جيقز, وهق داخؾ يف ؿقفف تعووػ:إذا حرم اإل

 .(1)(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

:وحترجلؿ احلالل فف حوفتون 

ُم ؽر افزوجي, ـام فق حرم ظذ كػسف صورابًو, أو ضعوموًو, أو فبوشوًو, ؾوال إوػ : أن جلؽقن ادحرَّ

 حيرم ظؾقف هذا إمر. 

 افتحرجلؿ بقد ات, ؾال أثر فتحرجلؿف.أن افتحؾقؾ, و والعؾة:

 وظؾقف ـػورٌة وجقبًو, شقاًء ؿصد بوفتحرجلؿ افقؿغ, أو ؿصد افتحرجلؿ ظذ كػسف.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) ؿقفووف تعوووػ: والققدلقؾ:♦

 .(2)(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

وجوتوف, ؾـزفوً وذفؽ أن افـبل ^ حرم ظوذ كػسوف صوورب افعسوؾ يف ؿصوي مشوفقرة موع ز

 أجلي.

 أن جلؽقن افتحرجلؿ فؾزوجي, ؾفذا هق افظفور, وتؼدم بقون حؽؿف. :ةالثاكق

                                 
 (.1افتحرجلؿ, أجلي ) (1)

 (.2, 1افتحرجلؿ, أجلي ) (2)
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 ٌلااااَفِص

 :قال ادملػ

اَرُة يؿٍغ: بَغ إضعاِم َظشق] ُ َمـ َلِزَمْتف َكػَّ رةِ َمسقاكَغ، أو كِسققهِتؿ، أو ِظْتقِؼ َرَقَبقٍة، فَؿقـ مل قُفَرَّ

اٍم مُ  قاَرةٌ ََيِْد فصقاُم ثالثِة َأيَّ ، واحقدةٌ  تتابَِعٍة. وَمـ َلِزَمْتف َأيقمٌن َقبقَؾ التؽػقِر ُمقِجُبفقا واحقٌد، فعؾققف َكػَّ

 .[وإن اْخَتؾَِػ ُمقِجُبفا: كظِفاٍر، وَيؿٍغ باهللِ لِزَماُه، ومل َيَتَداخاَل 

 ذفؽ.بظؼد ادمفػ هذا افػصؾ: فبقون ـػورة افقؿغ, وخصوهلو, ومو جلتعؾؼ 

و شرجوف موـ حـوٌ يف جلؿقـوف موـ إضعووم, أو ـسوقة, أو ظتوٍؼ: تؽػورًا هل: م*كػارة القؿغ: 

 حلـ ف.

 .ويدل لذلؽ: جيى إخراجفو إذا حـٌ يف جلؿقـف, *حؽؿ كػارة القؿغ

 .(1)(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) ؿقفف تعوػ:. مـ الؽتاب: 1

مقـ حؾقػ ظقذ يؿقغ فقرأى  رهقا خقرًا » مرؾقظوًو: حدجلٌ أيب هرجلرة  . ومـ السـة:2

 .(2)«الذي هق خر، ويؽػر ظـ يؿقـف مـفا، فؾقلت

مـعؼد أن مـ حؾوػ بووت, ثوؿ حـوٌ ؾعؾقوف افؽػوورة, حؽووه: ابوـ ادـوذر, وابوـ  واإلمجاع. 3

 .وهبرة, وؽر 

اَرُة يؿٍغ: بَغ إضعاِم َظشققلف: ) ُ َمـ َلِزَمْتف َكػَّ  (.  رةِ َمساكَغ، أو كِسقهِتؿ، أو ِظْتِؼ َرَقَبةٍ قُفَرَّ

 فقؿغ ثالٌث ظذ افتخقر, وهل: خصول ـػورة ا

: ومؼدار اإلضعوم: ُمدي مـ افز, أو كصُػ مووٍع موـ ؽوره: ـووفتؿر, إضعام ظشقرة مساكغ .1

 .ووافزبقى, وكحق 

 : وجلرجع يف افؽسقة إػ افعر , ومو جلؾبسف أوشوط افـوس.كسقة ظشقرة مساكغ .2

                                 
 (.2افتحرجلؿ, أجلي ) (1)

 ( مـ حدجلٌ أيب هرجلرة.1655أخرجف مسؾؿ ) (2)
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 وتؽقن مممـي. ظتؼ الرقبة: .3

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) ـػورة افؼتؾ: ؿقفف تعوػ يف والدلقؾ:♦

ڄ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .(1)(ڄ

ظوذ ادؼقود: ٕكوف ؿود احتود افسوبى  (ڄ ڄ) ؾقحؿؾ ادطؾؼ يف ـػورة افقؿغ بؼقفف:

 , ؾقحؿؾ ادطؾؼ ظذ ادؼقد, وفق اختؾػ احلؽؿ.-وهق افؽػورة-هـو 

ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ )ؿقفف:  والدلقؾ ظذ هذه اخلصال لؽػارة القؿغ:♦ ڭ ڭ 

ې ى  ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ىئ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ى ائ ائ 

مئ ىئ يئ  .(2)(ی ی ی ی جئ حئ 

اٍم ُمتتابَِعةٍ ققلف: )  (.  فَؿـ مل ََيِْد فصقاُم ثالثِة َأيَّ

إذا تعذرت اخلصول اف الث, ؾنكف جلـتؼوؾ إػ افصووقوم, ؾقصوقم ثالثوي أجلووٍم, وجلشوسط ؾقفوو: أن 

 ي.تؽقن متتوبع

 (.فصققام ثالثة أيام متتابعةمو ورد يف ؿراءة ابـ مسعقد )ودلقؾ التتابع: ♦

, ؿوول (3)أكف جلعؿؾ بوفؼراءة افشوذة إذا موّح شوـدهو: تـوزجلاًل هلوو مـزفوي خوز أحوود والؼاظدة:

افشقـوين: ؿراءة أحود مـّزفٌي مـزفَي أخبور أحوود, مووحلٌي فتؼققود ادطؾوؼ, وختصووقص افعووم, ـوام 

 .(4)رر يف إمقلتؼ

                                 
 (.92افـسوء, أجلي ) (1)

 (.89ادوئدة, أجلي ) (2)

 .(1/156اكظر ؿقاظد افتػسر فؾدـتقر خوفد افسبً ) (3)

 (.8/275« )كقؾ إوضور» (4)
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اَرةٌ ققلف: )  (.  واحدةٌ  وَمـ َلِزَمْتف َأيمٌن َقبَؾ التؽػِر ُمقِجُبفا واحٌد، فعؾقف َكػَّ

أي: أن مـ ـرر جلؿقـًو ظذ أمٍر واحٍد, ـؼقفف: وات ٓ آـؾ, وات ٓ آـؾ, ثؿ حـٌ, ؾونن ظؾقوف 

 ـػورة واحدة.

 هذا إمر. : أن ادقِجَى واحٌد, وهق مل حيـٌ, إٓ يفوالعؾة♦

 (.  وإن اْخَتؾَِػ ُمقِجُبفا: كظِفاٍر، وَيؿٍغ باهللِ لِزَماُه، ومل َيَتَداخاَل ققلف: )

: ـظفوور, وجلؿووغ بووت, ؾنكوف جلؾزمووف فؽوؾ واحودة ـػووورة, وٓ وً إذا ـوون مقجوى افقؿووغ خمتؾػو

 : فعدم احتود ا ـس.وذلؽجلتداخالن: 
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 :لػقال ادم

َيمِن إػ كِقَِّة احلالِِػ إذا اْحَتَؿَؾفا الؾػُظ، فنن ُظِدَمت الـِّقَُّة ُرِجقَع إػ شقبِب القؿقِغ، ] ْٕ ُيْرَجُع يف ا

ومققا َهقََّجفققا، فققنن ُظققِدَم ذلققؽ: ُرِجققَع إػ التعقققِغ. فققنذا َحَؾققَػ: ٓ َلبِْسققُت هققذا الؼؿقققَص، فَجَعَؾققف 

، أو ظممًة، ولَ قش ًَ ْؿُت هذا الصبِلَّ فصاَر صقخًا، أو: زوجَة فقالٍن هقذه،  و:بَِسف، أراويَؾ، أو ِردا ٓ َكؾَّ

َؿفقؿ، أو: ٓ َأَكْؾقُت اأو صديَؼف فالكًا، أو َمؾقَكف شعقدًا فزَ  َلت الزوجقَُّة، وادِْْؾقُؽ، والصقداَقُة، ثقؿ كؾَّ

َضَب، فصاَر َُتْرًا، أو دِبْ  ، فصقاَر حلَؿ هذا اْلقَحَؿِؾ، فصاَر َكْبشًا، أو هذا الرُّ ـَ ، أو هقذا الؾقب سقًا أو َخقالز

، إٓ أن َيـِْقَي ما داَم ظذ تؾؽ الصػةِ   .[ُجْبـًا، أو كِْشؽًا، أو كحَقه، ثؿ َأَكَؾف: َحـَِث يف الُؽؾِّ

َيمِن إػ كِقَِّة احلالِِػ إذا اْحَتَؿَؾفا الؾػظُ ققلف: ) ْٕ  (.  ُيْرَجُع يف ا

 دجلد ادحؾق  ظؾقف إػ أمقر أربعي: إذا حؾػ اإلكسون ظذ أمر, ؾنكف جلرجع يف حت

 : إذا ؿول مو حيتؿؾف افؾػظ أـ ر مـ معـك.إول: إػ كقة احلالػ

 مثالف: 

: وات ٓ أكوم ظذ ؾراش, وكقى بووفػراش: موو جلقووع موـ افبسوط, وكحقهوو, ؾنكوف لق قال .1

 ؽر ذفؽ.حقـفو جلـوم ظذ إرض, وٓ حيـٌ: ٕ و وإن ـوكً إرض ؾراصًو إٓ أكف كقى 

: وات ٓ أكوم حتً شؼػ, وؿول: أردت بوفسؼػ افسامء, ؾنكف حقـفو ٓ حيـٌ: ٕكوف لق قال .2

 جلؽقن مـ ؿبقؾ جلؿغ ادستحقؾ.

أو ؿول: أردُت افبققَت: ؾال حيـٌ إذا كوم يف افعراء: ٕكف وإن ـوكً افسامء شؼػًو, إٓ أكف كوقى 

 ؽر ذفؽ.

أـؾ مقزًا, وؿول: أرادت بوفػوـفي افتػوح, أو ؿوول: وات ٓ  وات ٓ آـؾ ؾوـفًي, ثؿ لق قال:. 3

آـؾ حلاًم, ثؿ أـؾ حلؿ ضٍر, وؿول: أردت بوفؾحِؿ حلوَؿ هبقؿوي إكعووم, ؾنكوف جلؼبوؾ ؿقفوف, وٓ حـوٌ 

 ظؾقف.
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 وهذا مـ ؿبقؾ أن جلتؾػظ بؾػظ ظوم جلـقي بف أمرًا خومًو, ؾؾف كقتف.

ـّ خبوزة, ثوؿ أـوؾ تػوحوي وؿوول: أردت أمو فق ؿول مو ٓ حيتؿؾف افؾػظ, ـام فق ؿ ول: وات ٔـؾو

 بوخلبزة افتػوحي ؾنكف ٓ جلؼبؾ ؿقفف: ٕن افؾػظ ٓ حيتؿؾ هذه افـقي.

 (.  فنن ُظِدَمت الـِّقَُّة ُرِجَع إػ شبِب القؿِغ، وما َهقََّجفاققلف: )

: ٕكوف جلودل ظوذ افـقوي, الثاين: إذا ُظِدَمْت كقُة احلالِػ، فنكـا كرجع إػ شبب القؿغ الذي أثارها

 ؾقخصص بف افقؿغ, وتعؾؼ افقؿغ بف.

 مثال ذلؽ: 

: وات ٓ أخوورج مووع زجلوود إػ افووز, وشووبى افقؿووغ أن زجلوودًا جيووزهؿ ظووذ توولخر لققق قققال .1

 افصالة, ثؿ مؾح زجلد, وزال هذا إمر, ؾنكف إذا خرج معف حقـفو ٓ حيـٌ.

وافوداؾع فوذفؽ افقؿوغ أن ؾقوف مـؽورات, ؾؾوام : وات ٓ أدخؾ بقً أخل, وافسبى لق قال .2

 زافً ادـؽرات ؾؾق دخؾفو مل حيـٌ. 

إػ افقؿوغ: فعودم حتؼوؼ افـقوي, ؾونذا  وجلرجع إػ افسوبى افوذي دظو وادراد أكف يف هذه إحقال:

 وجدت افـقي ؿدمـوهو ظذ افسبى.

 (.فنن ُظِدَم ذلؽ: ُرِجَع إػ التعقغِ ققلف: )

حوفػ كقي, وفقس هـوك شبى فؾقؿغ شصص بف ظؿقم افؾػظ, أو تؼققود إذا مل جلؽـ فؾ الثالث:

 مطؾؼف: ؾنكـو كرجع إػ ظغ ادحؾق  ظؾقف.

 ثؿ م ؾ فذفؽ بلم ؾي ؾؼول: 

، أو ظممقًة، وَلبَِسقف، أقفنذا َحَؾَػ: ٓ َلبِْسُت هذا الؼؿقَص، فَجَعَؾف شقققلف: ) ًَ  و:راويَؾ، أو ِردا

ْؿققُت هققذا الصققبِلَّ فصققارَ  صقققخًا، أو: زوجققَة فققالٍن هققذه، أو صققديَؼف فالكققًا، أو َمؾقَكققف شققعقدًا  ٓ َكؾَّ

َؿفؿ، أو: ٓ َأَكْؾُت حلقَؿ هقذا اْلققَحَؿِؾ، فصقاَر َكْبشقًا، أو افزَ  َلت الزوجقَُّة، وادِْْؾُؽ، والصداَقُة، ثؿ كؾَّ
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، فصاَر ُجبْ  ـَ ، أو هذا الؾب ْبسًا أو َخالز
َضَب، فصاَر َُتْرًا، أو دِ ـًا، أو كِْشؽًا، أو كحقَقه، ثقؿ َأَكَؾقف: هذا الرُّ

 (.  َحـَِث يف الُؽؾِّ 

 : مو جُلعؿؾ مـ احلـطي, وافؾبـ.الؽِشؽ

ويف هذه إم ؾوي رجعـوو إػ ظوغ ادحؾوق  ظؾقوف حقوـام تعوذرت افـقوي, وافسوبى افوذي هوقٍ 

 افقؿغ, وأثورهو, ؾؾؿ جلبؼ فـو إٓ جلؿغ ادحؾق  ظؾقف.

 إٓ إذا تعذرت افـقي, وافسبى. فؽـ هذه إم ؾي ٓ جُلصور إفقفو

: ؿول: وات ٓ أـؾؿ زوجي زجلد, وٓ كقي, وٓ شبى فدجلوف, ؾطؾؼفوو زجلود, ثوؿ ـؾؿفوو مثال ذلؽ

 هذا احلوفػ ؾنكف حيـٌ: ٕكف وؿع يف ظغ مو حؾػ ظؾقف, وهق تؽؾقؿ زوجي زجلد افتل هل ؾالكي.

د كقي وٓ شبى, ؾنكف حيـوٌ : وات ٓ آـؾ مـ افرضى افذي يف مزرظي وؿد, وٓ جلقجولق قال

 بلـؾف مـ هذه اف امر, شقاًء ـوكً رضبًو, أو بعد إنورهو.

 (.  إٓ أن َيـِْقَي ما داَم ظذ تؾؽ الصػةِ ققلف: )

اشت ـك مـ إم ؾي: مو إذا حؾػ, وحّدد مػًي, وكقى, مو زال ظوذ تؾوؽ افصوػي, ؾقحقـفوو ٓ 

 حيـٌ إذا اشتعؿؾفو بعد تغر افصػي: فقجقد كقي.

 ؿول: وات ٓ آـؾ هذا افرضى, وكقى بف مودام رضبًو, ؾنذا أنر أـؾف, ؾال حيـٌ. مثال ذلؽ:
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 ٌلااااَفِص

 :قال ادملػ

. قفققنن ُظققِدَم ذلققؽ: َرَجققَع إػ مققا َيتـاوُلققف آشققُؿ، وهققق ثالثققٌة: صقق] ، وُظققْريِف  ، وحؼقؼققل  رظل 

: ما لف َمقضقٌع يف الشقفالش ُِ إػ ادقضققِع الشققيف الؾغِة، فقادطَؾُؼ َيـصق ْرِع، ومقضقعٌ قرظلُّ رظلِّ قِر

ن َققَّقَد يؿقـَقف بقم َيْؿـَقُع إالصحقِح، فنذا َحَؾَػ: ٓ َيبققُع، أو ٓ َيقـْؽُِح، فَعَؼقَد ظؼقدًا فاشقدًا مل حَيْـَقْث، و

، َحـَِث بصققرةِ الَعْؼقِد. واحلؼق َة: كَلن َحَؾَػ ٓ َيبقُع اْلقَخْؿَر، أو احُلرَّ : هقق القذي مل َيْغؾِقْب الصحَّ  ؼقلُّ

اُزه ظذ حؼقؼتِف: كالؾحِؿ فنذا َحَؾَػ: ٓ َيلكقُؾ الؾحقَؿ فَلَكقَؾ َصقْحًم، أو خُمّقًا، أو َكبِقدًا، وكحقَقه: مل  َْ

حَيْـَْث، وإن َحَؾَػ ٓ َيلُكُؾ ُأُدمًا َحـَِث بَلْكِؾ البققِض، والتؿقِر، وادِْؾقِح، والزيتققِن، وكحقِقه، وكقؾِّ مقا 

قُؿ إبف، وٓ َيؾَبُس صقئًا، فَؾبَِس ثقبًا، أو دِْرظًا، أو َجْقَصـًا، أو َكْعاًل: َحـَِث، و ُيْصَطَبغُ  ن َحَؾقَػ: ٓ ُيَؽؾِّ

قَؾ َمقـ يػَعُؾقف: َحـِقَث، إٓ أن َيـْقِقَي ُمباَصق َرَتف قإكساكًا: َحـَِث بؽالِم كؾِّ إكساٍن، وٓ َيػعُؾ صققئًا، فَقكَّ

: مقا اْصقَتَفَر  قاُزه فَغَؾقَب احلؼقؼقَة: كالراويقِة، والغقائِط، وكحِقمهقا، بـػِسف. والعقريفُّ قُؼ فتَ َْ القؿقُغ َتَعؾَّ

َؼقْت يؿقـُقف بِجَمِظفقا، وبقدخقِل القداِر. وإن  َِ داٍر: َتَعؾَّ َِ زوجتِف، أو َوْط ، فنذا َحَؾَػ ظذ َوْط ِِ بالُعْر

ـْ َحَؾَػ  ـٌ  َحَؾَػ: ٓ يلُكُؾ َصْقئًا، فَلَكَؾف مسَتْفَؾؽًا يف  ِره: كَؿ ٓ يلكُؾ َشْؿـًا، فَلَكَؾ َخبقصقًا فققف َشقْؿ

ِِ قٓ َيْظَفُر فقف َضْعُؿف، أو ٓ َيلُكُؾ بقضًا، فَلَكقَؾ كاضػقًا: مل حَيْـَقْث، وإن َطَفقَر ضعقُؿ صق ٍَ مقـ ادحؾقق ل

 .[ظؾقف: َحـَِث.

هووذا افػصووؾ هووق يف بقووون مووو جلرجووع إفقووف يف أموور افقؿووغ ظـوود تعووذر افـقووي, وافسووبى, وتعقووغ 

 ق  ظؾقف.ادحؾ

. قفنن ُظِدَم ذلؽ: َرَجَع إػ مقا َيتـاوُلقف آشقُؿ، وهقق ثالثقٌة: صقققلف: ) ، وُظقْريِف  ، وحؼقؼقل  رظل 

: ما لف َمقضقٌع يف الشقفالش ُِ إػ ادقضققِع الشققْرِع، ومقضقٌع يف الؾغِة، فقادطَؾُؼ َيـصققرظلُّ رظلِّ قِر

 (.  الصحقِح 

 .أن كرجع إػ ما يتـاولف آشؿ ممو جلرجع إفقف يف أمر افقؿغ:الرابع: 
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 وجلستى ظذ ذفؽ أن كعؾؿ أن دِٓٓت آشِؿ ثالٌث: 

 دٓفي صورظقي: وجلراد هبو: موفف مقوقع يف افشورع, ومقوقع يف افؾغي. إوػ:

: افصالة, وافزـوة, وافصووقوم, واحلوٍ, وافغسوؾ, وافبقوع, وكحقهوو هلوو معووٍن يف افؾغوي, مثالف

 ومعوٍن يف افشورع.

ل, وأؾعوول معؾقموي, مػتتحوي بووفتؽبر, افصالة م اًل يف افؾغي: افدظوء, ويف آمطالح: أؿقؾو

 خمتتؿي بوفتسؾقؿ.

ؾوووحلؽؿ يف هووذه إفػوووظ: أ ووو إذا وردت يف جلؿووٍغ مطؾؼووي, ؾن ووو تـصووور  إػ ادقوووقع 

 افشورظل افصحقح.

 وذفؽ ٕكف هق ادتبودر ظـد اإلضالق.

ن: وات ٕموؾغ, وتعوذرت افـقوي, وشوبى افقؿوغ وادحؾوق  فق ؿوول إكسوو: هذا ظذ وبـاَ•

 ظؾقف, ؾنكـو كرجع إػ افدٓفي افشورظقي, وهل افصالة ادعروؾي.

 (.  فنذا َحَؾَػ: ٓ َيبقُع، أو ٓ َيـْؽُِح، فَعَؼَد ظؼدًا فاشدًا مل حَيْـَْث ققلف: )

 فق ؿول: وات ٓ أتزوج, ثؿ ظؼد ظؼدًا ؾوشدًا: ؾنكف ٓ حيـٌ.

أن افـؽوح, وافزواج يف افقؿغ جلـصور  إػ آشؿ افشوورظل, وهوق شورج افػوشود,  العؾة:و♦

 وـذا يف افبقع.

، َحـِقَث بصققرةِ إوققلف: ) َة: كقَلن َحَؾقَػ ٓ َيبققُع اْلققَخْؿَر، أو احُلقرَّ ن َققََّد يؿقـَف بم َيْؿـَُع الصقحَّ

 (.  الَعْؼدِ 

معووف, ـووام فووق ؿووول: وات ٓ أبووقعـ مخوورًا, أو  فووق أن احلوووفػ ؿقوود جلؿقـووف بوولمر ٓ نؽووـ افصووحي

 , ؾنكف حقـفو حيـٌ بؿجرد افعؼد.وخـزجلرًا, وكحق 

أكف ٓ جلؿؽـ أن جلؽقن ظؼٌد محقٌح ظذ بقع مخر, أو خـزجلور, وحقـفوو دّوو تعوذر محوُؾ والعؾة: ♦

 جلؿقـف ظذ ظؼٍد محقٍح حؽؿـو بلكف حيـٌ بؿجرد افعؼد.
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: هق الذي مل يَ ققلف: ) اُزه ْغؾِْب واحلؼقؼلُّ ظذ حؼقؼتِف: كالؾحِؿ فقنذا َحَؾقَػ: ٓ َيلكقُؾ الؾحقَؿ  َْ

 .(فَلَكَؾ َصْحًم، أو خُمًّا، أو َكبِدًا، وكحَقه: مل حَيْـَْث 

 , وجلراد هبو: افؾػظ ادستعؿؾ يف حؼقؼتف افؾغقجلي.مـ الدٓٓت لالشؿ: الدٓلة الؾغقية ةالثاكق

ؾوفؾحؿ يف افؾغي جلراد بف: اهلز ؾؼوط, ؾؾوق أـوؾ ـبودًا, أو فق ؿول: وات ٓ آـؾ حلاًم,  مثال ذلؽ:

 صحاًم, أو خمًو وكحقه, ؾنكف ٓ حيـٌ.

 إضالق اشؿ افؾحؿ ٓ جلتـوول افشحؿ, وافؽبد, وكحق ذفؽ. أنوالعؾة: ♦

 وإن َحَؾَػ ٓ َيلُكُؾ ُأُدمًا َحـَِث بَلْكِؾ البقِض، والتؿِر، وادِْؾِح، والزيتقِن، وكحقِقه، وكقؾِّ ققلف: )

 (.  ما ُيْصَطَبُغ بف

فق حؾػ إكسون أن ٓ جللـؾ أدمًو, ؾنكـو كـظر إػ مو جلودل ظؾقوف اشوؿ إُدم  فؼال: ذكر مثآً آخرَ 

 يف افؾغي.

وحقـفو كجد أكف جلطؾؼ ظذ ـؾ مو جرت افعودة أكف جلغؿس بف, وجلمـوؾ بووخلز, وكحوقه, وبـووء 

ف أكوف ُأدٌم: ـووفبقض, وافتؿور, وادؾوح, ظذ هذه افدٓفوي افؾغقجلوي: ؾنكوف حيـوٌ بؽوؾ موو جلصوُدُق ظؾقو

 .ووافزجلتقن, وا بـ, وافزجلً, وافعسؾ وافسؿـ, وكحقه

 (.وٓ َيؾَبُس صقئًا، فَؾبَِس ثقبًا، أو دِْرظًا، أو َجْقَصـًا، أو َكْعاًل: َحـَِث ققلف: )

 ـذفؽ فق ؿول: وات ٓ أفبس صوق ًو, ؾفذه كؽره يف شوقوق افـػل ؾقػقد افعؿقم.

حيـٌ بؽؾ مو جلصدق ظؾقف أكف فوبٌس: ـووف قب, وافؼؿوقص, وافعامموي, وافـعوول,  ا:وظذ هذ•

 وكحق ذفؽ.

ُؿ إكساكًا: َحـَِث بؽالِم كؾِّ إكسانٍ إوققلف: )  (.  ن َحَؾَػ: ٓ ُيَؽؾِّ

ُؿ إكسوكًو, ؾنكف حيـٌ بؿجرد حتدجل ف ٕي إكسوكؽ مغرًا, أو ـبورًا, ذـورًا, أو   فق حؾػ ٓ جُلَؽؾي

   .أك ك

 ( كؽره يف شوقوق افـػل, ؾتػقد افعؿقم.وً : أن )إكسوكؾةوالع♦
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َؾ َمـ يػَعُؾف: َحـَِث ققلف: )  (.  وٓ َيػعُؾ صقئًا، فَقكَّ

ؾ أحدًا أن جلػعؾف ؾػعؾف, ؾنكف حيـٌ. ـّ  فق ؿول: وات ٓ أؾعؾ ـذا, ثؿ و

ـووؾ, بوودفقؾ ؿقفووف تعوووػ: أنوالعؾققة: ♦ ۋ ) افػعووؾ جلضووو  إػ مووـ ُؾِعووؾ ظـووف, وهووق ادقي

هؿ, فؽـفؿ هؿ أمرون, ؾـسى ؾعؾ افقـقؾ إػ مـ وـؾف.(1)(ۅ  , مع أن افذي حؾؼ َؽْرُ

 (.  َرَتف بـػِسفقإٓ أن َيـِْقَي ُمباَص ققلف: )

ووؾ ؽووره أن  ـّ ؾونن حؾووػ أن ٓ جلػعووؾ ـووذا, وكوقى أن ٓ جلبوصوووره بـػسووف, ؾنكووف ٓ حيـوٌ فووق و

 جلػعؾف.

 تؼدم.: أكف وجد ظـدكو كقي, وافؾػظ حيتؿؾ ذفؽ, ؾوالعؾة♦

اُزه فَغَؾَب احلؼقؼَة: كالراويِة، والغائِط، وكحِقمها، ققلف: ) َْ : ما اْصَتَفَر  قُؼ فتَ والعريفُّ القؿقُغ َتَعؾَّ

 ِِ  (.  بالُعْر

: وهول موو اصوتفر ؾقوف افعور  حتوك ؽؾوى ظوذ احلؼقؼوي مـ الدٓٓت: الدٓلة العرفقة ةالثالث

 افؾغقجلي.

احلوووفػ ٓ جلرجلوود ؽووره, أمووو احلؼقؼووي افؾغقجلووي  أن افقؿووغ تعؾووؼ بوووفعر : ٕن فققاحلؽؿ فقققف:

 ؾصورت ـودفجقرة, ؾال جلرجلدهو افـوس يف حدجل فؿ إٓ مو كدر.

 ومثؾ ادملػ بؿثالغ:

 إول: الراوية:

 اشؿ فؾجؿؾ افذي جلستسؼك ظؾقف. وهل يف الؾغة:

 اشؿ فؾؿزادة افتل جلقوع ؾقفو ادوء. ويف العرِ:

 الثاكقة: الغائط:

 دو اضؿلن مـ إرض, وفػـوء افدار. اشؿ وهق يف الؾغة:

                                 
 (.27)افػتح, أجلي  (1)
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 اخلورج ادستؼذر. ويف العرِ:

َؼْت يؿقـُف بِجَمِظفا، وبدخقِل الدارِ ققلف: ) َِ داٍر: َتَعؾَّ َِ زوجتِف، أو َوْط  (.  فنذا َحَؾَػ ظذ َوْط

 فق ؿول: وات ٓ أضل زوجتل, أو ٓ أدخؾ دارًا هل ؾقف.

 حؾػ أن ٓ جلدخؾفو وهل ؾقف. ؾنكف حيـٌ بجامظفو, وبدخقل افدار افتل 

 : أن هذا هق ادعـك افذي جلـصور  إفقف يف افعر .والعؾة

ـْ َحَؾَػ ٓ يلكقُؾ َشقْؿـًا، فَلَكقَؾ ققلف: ) وإن َحَؾَػ: ٓ يلُكُؾ َصْقئًا، فَلَكَؾف مسَتْفَؾؽًا يف  ِره: كَؿ

ـٌ ٓ َيْظَفُر فقف َضْعُؿف، أو ٓ َيلُكُؾ بقضًا، فَلكَ  ٍَ قَؾ كاضػًا: مل حَيْـَْث، وإن َطَفَر ضعُؿ صقَخبقصًا فقف َشْؿ ل

ِِ ظؾقف: َحـَِث   (.  مـ ادحؾق

 فق أن اإلكسون حؾػ أن ٓ جللـؾ ضعومًو معقـًو, ؾخؾط هذا افطعوم مع ضعوم ؽره.

 :وم ؾ فف ادمفػ بؿ وفغ 

 حؾػ ٓ جللـؾف ؾلـؾ خبقصًو ؾقف شؿـ. إول: السؿـ:

, أو ـقؽوًو, -وهوق كوقع موـ احلؾوقى ؾقوف بوقض-كوضػوًو  حؾػ ٓ جللـؾف, ؾلـؾ الثاين: البقض:

 وووع ؾقف بقض.

 :ؾوحلؽؿ أكف فف حوفتون 

: ؾنكووف ٓ حيـووٌ: ٕن -أي: ٓ جلظفوور ؾقووف ضعؿووف- . أن جُلسووتفؾؽ ادحؾووق  ظؾقووف يف ؽووره1

 ادستفؾؽ يف افشولء وجقده ـعدمف, ؾؼد ذهبً حؼقؼتف.

 أـؾف مـػردًا. . أن جلظفر ضعؿ ادحؾق  ظؾقف, ؾنكف حيـٌ ـام فق2

وهذا ـؾف جلؼول: إذا مل جلـِق احلوفػ أن مو حؾػ ظؾقف هق افطعوم ادحؾوق  ظؾقوف بؿػورده, ٓ إذا 

 خؾط بغره.
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 ٌلاااااَفِص

 :قال ادملػ

وإن َحَؾَػ: ٓ َيػعُؾ صقئًا: كؽالِم زيٍد، ودخقِل داٍر، وكحقِقه، فَػَعَؾقف ُمْؽَرهقًا: مل حَيْـَقْث. وإن ]

َـّ َيْؼِصقُد َمـَْعقف: كالزوجقِة، والقلقِد أن ٓ َيػعقَؾ صققئًا، فَػعَؾقف كاشققًا، أو َحَؾَػ ظذ  كػِسف، أو  ِره ِم

جاهاًل: َحـَِث يف الطالِق، والَعتقاِق فؼقْط، وظقذ َمقـ ٓ َيؿتـِقُع بقؿقـِقف مقـ ُشقؾطاٍن، و قِره، فَػَعَؾقف: 

ـْ لقف  ُره مـ َقَصَد َمـْ  وَحـَِث ُمْطَؾؼًا، وإن َفَعَؾ هق، أ ف: مل حَيْـَْث، مقا مل تؽق َعف بعَض ما َحَؾَػ ظذ كؾِّ

 .[كِقَّةٌ 

وإن َحَؾققَػ: ٓ َيػعققُؾ صقققئًا: كؽققالِم زيققٍد، ودخقققِل داٍر، وكحققِقه، فَػَعَؾققف ُمْؽَرهققًا: مل ققلققف: )

 (.  حَيْـَْث 

جلشسط يف احلـٌ يف افقؿغ: أن حيـٌ خمتورًا, ؾؾوق أكوف ؾعوؾ موو حؾوػ ظوذ ترـوف, أو تورك موو 

 ؾػ ظذ ؾعؾف مؽرهًو, إمو بضورب, أو أخذ مول, أو  دجلد, وكحقهو, ؾنكف ٓ حيـٌ.ح

ظػققل يل ظققـ أمتققل: اخلطققل، والـسققققان، ومققا اشققتؽرهقا »افعؿقموووت ومـفووو: والققدلقؾ: ♦

 .(1)«ظؾقف

 ؾعؾ ادؽره ؽر مـسقب إفقف, ؾفق مل جلػعؾف ظذ احلؼقؼي: وفذا ؾوإلـراه ظذر.  وٕن

َـّ َيْؼِصقُد َمـَْعقف: كالزوجقِة، والقلقِد أن ٓ َيػعقَؾ صققئًا، وإن َحَؾَػ ظققلف: ) ذ كػِسف، أو  ِره ِم

 (.  فَػعَؾف كاشقًا، أو جاهاًل: َحـَِث يف الطالِق، والَعتاِق فؼطْ 

 وافقفود, ـوفزوجوي,-إذا حؾػ اإلكسون ظذ كػسف, أو ظذ مـ جلؿتـوع بقؿقـوف, وجلسوتجقى فوف 

 فنن ما حؾػ ظؾقف ٓ فؾق مـ أمريـ:ؾقه جفاًل, أو كسوقوكًو, أن ٓ جلػعؾقا أمرًا, ؾػع -ؿوكحقه

تول ضووفؼ, أو ؿوول : ـام فق ؿوول ٓبـوف: إن ؾعؾوً ـوذا ؾزوجأن يؽقن يف الطالق، والعتاق( 1

 ًِ  ـذا ؾلرؿوئل ظتؼوء, ؾػعال كسوقوكًو, أو جفاًل, ؾنكف جلؼع افعتؼ, وافطالق. فزوجتف: إن ؾعؾ

                                 
(, 4351(, وافدارؿطـل )765(, وافطزاين يف افصغر )7219(, وابـ حبون )2545أخرجف ابـ موجف ) (1)

 (. 1731ومححف إفبوين يف محقح ا ومع )



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
446 

حُؼ آدمول, ؾؾوؿ جُلعوذر ؾقوف بو فوؾ, وافـسووقون: ـونتال  موول افِعتَؼ, وافطالَق  أنوالعؾة: ♦

 افغر وا ـوجلي.

: ـوفقؿغ بوت, أو افـذر, وافظفور وكحقهوو, ؾنكوف ٓ جلؼوع أن يؽقن يف  ر العتؼ، والطالق( 2

 .(1)فق ؾعؾ مو حؾػ ظؾقف كسوقوكًو, أو جفالً 

 (.  َػَعَؾف: َحـَِث ُمْطَؾؼاً وظذ َمـ ٓ َيؿتـُِع بقؿقـِف مـ ُشؾطاٍن، و ِره، فققلف: )

ؾػعؾوقا موو حؾوػ ظؾوقفؿ  و,إذا حؾػ ظذ مـ ٓ جلؿتـع بقؿقـف: ـوفسؾطون, وإجـبل وؽر 

 ؾقف, ؾنكف حيـٌ مطؾؼًو, شقاًء ؾعؾقه جفاًل, أو كسوقوكًو, أو ظؿدًا ظودغ.

 ؾعؾ ادحؾق  ظؾقف ممؽـ, ؾؾام ُؾِعؾ اظتزكو أكف حـٌ.  أنوالعؾة: ♦

ـْ لقف  وَفَعَؾ هق، أوإن ققلف: ) ف: مل حَيْـَقْث، مقا مل تؽق  ُره مـ َقَصَد َمـَْعف بعَض ما َحَؾَػ ظذ كؾِّ

 (.  كِقَّةٌ 

فق حؾػ ظذ كػسف, أو ظوذ ؽوره مموـ جلؿتـوع بقؿقـوف, أو موـ ٓ جلؿتـوع ؾحؾوػ ظؾوقفؿ أن ٓ 

 جلػعؾقا أمرًا ؾػعؾقا بعضف, مل حيـٌ.

رؽقوػ ؾنكوف ٓ حيـوٌ: ٕن ادحؾوق  ظؾقوف هوق : وات ٓ آـوؾ رؽقػوًو ؾلـوؾ بعوض مثال ذلؽ

 افرؽقػ ـؾف مل جلقجد.

 لؽـ اشتثـك مـ ذلؽ: •

 إذا وجدت فؾحوفػ كقي أكف جلرجلد وفق بعض ادحؾق  ظؾقف, ؾقحـٌ حقـفو وفق بوفبعض. .1

إذا وجوودت ؿرجلـووي ظووذ أكووف جلرجلوود وفووق افووبعض, ـووام فووق ؿووول: وات ٓ أصووورب موووء افـفوور,  .2

 كف حيـٌ.ؾشورب مـف بعضف, ؾن

 

                                 
افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أكف ٓ ؾرق بغ افطالق, وافعتوق, وبغ ؽرهو, ؾال جلؼع, وٓ حيـٌ يف ا ؿقع: ٕن هذا  (1)

 بجفؾ, أو كسقون و و ظذر, واختوره: ابـ تقؿقي, وابـ مػؾح, وادرداوي يف اإلكصو .إمر وؿع 
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 :قال ادملػ

 ٓ َيِصحُّ إٓ ِمـ بالٍغ ظاقٍؾ، ولق كافرًا. والصحقُح مـف َخسة أقساٍم:]

اَرُة َيؿٍغ.  ادطَؾُؼ: مثؾ أن َيؼقَل: هللِ ظعَّ َكْذٌر ومل ُيَسؿِّ صقئًا، فَقؾَزُمف َكػَّ

ْرٍط َيْؼِصُد اْلققَؿـَْع مـقف، أو اْلققَحْؿَؾ ظؾققف، قِره بشالثاين: َكْذُر الؾَّجاِج، والغَضِب، وهق َتعؾقُؼ َكْذ 

اَرةِ يؿٍغ. ُ بَغ فِْعؾِف، وبَغ َكػَّ  أو التصديَؼ، أو التؽذيَب، فُقَخرَّ

تِقف: فُحْؽُؿققف كالثققاين، وإن َكققَذَر َمؽروهققًا مققـ  الثالقُث: كققْذُر ادبققاِح: كُؾققْبِس ثقبِققف، وركقققِب دابَّ

رِب اخَلْؿقٍر، وصققِم يققِم قالتؽػُر، وٓ َيػعُؾف. الرابقُع: َكقْذُر ادعصققِة: كُشق ضالٍق، أو  ِره، اشُتِحبَّ 

ؼققًا، كِػعققِؾ  ِر ُمْطَؾؼققًا، أو مَعؾَّ ققُر. اخلققامُس: َكققْذُر التَّققَزُّ َُ بققف، وُيَؽػِّ احلقققِض، والـحققِر، فققال ََيقققُز الَقفققا

ل، أو َشقؾَِؿ مقايل الغائقُب فؾؾقِف ظقَعَّ قِضقإن َصقَػك اهللُ َمِري لِقف:الصالةِ، والصقاِم واحَلقجِّ وكحقِقه، كؼق

َُ بف، إٓ إذا َكَذَر الصدَقَة بملِفقكذا، فُقِجَد الش قف رُط: لَزِمَف الَقفا ك مـقف َيزيقُد ظقذ ُثُؾقِث كؾِّ ، أو بُِؿَسقؿز

ك، وَمـ َكَذَر صققَم صقفٍر: اْلقؿُ الؽؾِّ فنكف ََيِزُئُف َقْدُر الثُؾِث، وفقم ظداها َيْؾَزُمف  لِزَمقف التتقاُبُع، وإن َسؿَّ

امًا َمعدودًة، مل َيْؾَزْمف إٓ بَش   .[ْرٍط أو كِقَّةٍ قَكَذَر أيَّ

 : اإلجيوب, جلؼول: كذر دم ؾالن, أي: أوجى ؿتؾف.الـذر لغة

 : إفزام مؽؾػ كػسف ت صوق ًو, مل جيى ظؾقف يف افشورع, بؽؾ ؿقل جلدل ظؾقف.صقرظاً 

 ب، والسـة، واإلمجاع:إصؾ يف الـذر مـ حقث الدٓلة: الؽتا ♦

 .(1)(پ ڀ) أما الؽتاب:. 1

مـ كذر أن يطقع اهلل فؾقطعف، ومـ كقذر أن يعصققل »مرؾقظًو:  حدجلٌ ظوئشي  والسـة:. 2

 , وؽره مـ إحودجلٌ.(2)«اهلل فال يعصف

                                 
 (.7اإلكسون, أجلي ) (1)

 .(6696أخرجف افبخوري ) (2)
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 . واإلمجوع مـعؼد ظؾقف يف ا ؿؾي.3

 مؽروه.  * حؽؿ الـذر:

َٓ » ابـ ظؿر::  ل افـبل ^ ظـف, ـام يف حدجلٌ والدلقؾ قُف  ـِ الـَّقْذِر، َوَققاَل: إِكَّ قُف ^ ََنَقك َظق َأكَّ

ـَ اْلَبِخقؾِ  َم ُيْسَتْخَرُج بِِف ِم ، َوإِكَّ , وافـفل فؾتحرجلؿ, وافصور  ظـف إػ افؽراهي: موو ورد (1)«َيْلِِت بَِخْرٍ

 يف أجلي أن ات مدح ادقؾغ بوفـذر.

ومي, بؾ ـؾ ؿوقٍل جلودل ظوذ آفتوزام ؾفوق كوذر, * ؿّرر أهؾ افعؾؿ أن افـذر فقس فف موقغي خ

 ويدخؾ يف هذا:

 إذا افتزم ضوظي بـذر جمرٍد: ـؼقفف: ت ظع كذر أن أؾعؾ ـذا. .1

إذا افتزم ضوظي بقؿغ ممـد بـذر, أو كذر ممـد بقؿغ ؾحؽؿف حؽؿ افـوذر, وجيوى افقؾووء  .2

 بف.

ًُ بقفٍد ؾقات ٕمقمـ صفرًا, ؾفذا كذ مثالف:  .(2)ر ممـد بوفقؿغإن ُرِزؿ

 (.  ٓ َيِصحُّ إٓ ِمـ بالٍغ ظاقٍؾ، ولق كافراً ققلف: )

 جلشسط فصحي افـذر: أن جلؽقن افـوذر بوفغًو, ظوؿاًل, خمتورًا.

 ؾخرج هبذا: افصغر, وادجـقن, وافسؽران, وافـوئؿ, وادؽره, وكحقهؿ.

 ذر ظبودة.ؾنذا وجدت هذه افشوروط مح افـذر, وفق ـون افـوذر ـوؾرًا, وكذر ك

كووذر يف ا وهؾقووي, ؾوولؿّره افـبوول ^, وأمووره بوفقؾوووء  : أن ظؿوور بووـ اخلطوووب والققدلقؾ♦

 بـذره.

                                 
 (.1639(, ومسؾؿ )6658أخرجف افبخوري ) (1)

ؼي ـو وات إن كجحً ؿول بعض احلـوبؾي: إذا ُوِجد يف افقؿغ ظؿٌؾ جلتؼرب بف إػ ات ؾفل كذٌر, شقاء ـوكً معؾ (2)

 تصدؿً, أو ؽر معؾؼٍي ـو وات ٕظتؿرن.
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والصحقُح مـف َخسة أقساٍم: ادطَؾُؼ: مثؾ أن َيؼقَل: هللِ ظعَّ َكْذٌر، ومل ُيَسقؿِّ صققئًا، فَقؾَزُمقف ققلف: )

اَرُة َيؿغٍ   (.  َكػَّ

:افـذر مخسي أؿسوم 

ًُ ـذا ؾعوع كوذر, وٓ جلسوؿل ؾؼإول: الـذر ادط : ـلن جلؼقل: ت ظؾقف كذٌر, أو جلؼقل: إن ؾعؾ

 .وصوق ًو مـ مالة, أو مقم, أو ؽر 

كػقارة الـقذر كػقارة » مرؾقظوًو: ؾوحلؽؿ: أكف جلؽػر ـػورة جلؿغ: حلدجلٌ ظؼبوي بوـ ظوومر 

 .(1)«إذا مل ُيسؿف» , ويف زجلودة:«يؿغ

ْرٍط َيْؼِصُد اْلقَؿـَْع مـقف، أو اْلققَحْؿَؾ قغَضِب، وهق َتعؾقُؼ َكْذِره بشالثاين: َكْذُر الؾَّجاِج، والققلف: )

اَرةِ يؿغٍ  ُ بَغ فِْعؾِف، وبَغ َكػَّ  (.ظؾقف، أو التصديَؼ، أو التؽذيَب، فُقَخرَّ

: ٕن احلوموؾ ظؾقوف ؽوفبوًو افؾجووج, واخلصوقمي, وشقؿل هبقذا :الثاين: كذر الؾجاج، والغضب

 وافغضى.

 هق افذي ؿصد بف ؿوئؾف احلٌ, أو ادـع فـػسف, أو افتصدجلؼ, أو افتؽذجلى. وهذا الـذر:

 :أن ؿوئؾف شر بغ ؾعؾ ذفؽ, أو جلؽػر ـػورة جلؿغ, ؾحؽؿف حؽؿ افقؿغ.وحؽؿف 

ٓ كقذر يف  ضقٍب، وكػارتقف كػقارة » مرؾقظوًو: حدجلٌ ظؿران بوـ حصووغ  والدلقؾ:♦

 .(2)«يؿغ

 مثال هذا الـذر: 

ربً افوُدخوَن بعود افقوقِم ؾعوّع كوذٌر مووقوُم صوفٍر, وـوون ؿصوُده أن جلؿـوَع أن جلؼقل: إن صوو .1

 كػَسف, وجلردظفو, ؾعؾقف ـػورة جلؿغ إذا صورب.

إن ــً ـذا ؾقام أؿقل ؾعع أفػ رجلول مدؿي, ؾفذا ؿصد افتصدجلؼ ؾعؾقف ـػوورة جلؿوغ, إن  .2

 ـون بخال  ذفؽ.

                                 
 (.1645أخرجف مسؾؿ ) (1)

 (.2587(, ووعػف إفبوين يف اإلرواء )3842(, وافـسوئل )19888أخرجف أمحد ) (2)
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فذا ؿصد احلٌ فـػسوف بوحلضوقر, ؾونذا إن مل أحضور افدرس افققم ؾعع كذر ظتؼ رؿقؼل, ؾ .3

 مل حيضور ـػر ـػورة جلؿغ.

تِف: فُحْؽُؿف كالثاينققلف: )  (.  الثالُث: كْذُر ادباِح: كُؾْبِس ثقبِف، وركقِب دابَّ

: ـلن جلؼقل: ت ظع أن أفبس ثوقيب, أو أن أرـوى دابتول, وكحوق ذفوؽ موـ الثالث: كذر ادباح

 ادبوحوت.

ر ـػورة جلؿغ.حؽؿ افـقع اف وين فحؽؿف:  , أي: أن موحبف خمر بغ ؾعؾف, وبغ ترـف, وجلؽػي

 (.  وإن َكَذَر َمؽروهًا مـ ضالٍق، أو  ِره، اشُتِحبَّ التؽػُر، وٓ َيػعُؾفققلف: )

إن كذر مؽروهًو, ـولن جلؼوقل: ظوع كوذر أن أضؾوؼ زوجتول, وافطوالق مؽوروه يف إموؾ, أو 

 وهق مؽروه جلؼقل: ت ظع أن أؾرد ا ؿعي بوفصقم, 

أكف جلستحى فف, وإوػ يف حؼف أن جلؽػر ـػورة جلؿوغ, وٓ جلػعوؾ هوذا ادؽوروه, وإن فاحلؽؿ: 

 ؾعؾ ادؽروه ؾال ـػورة ظؾقف.

َُ قالرابُع: َكْذُر ادعصقِة: كُش ققلف: ) رِب اخَلْؿٍر، وصقِم يققِم احلققِض، والـحقِر، فقال ََيققُز الَقفقا

رُ   (.  بف، وُيَؽػِّ

 : وذفؽ إذا كذر أن جلػعؾ ورمًو, وجلسك واجبًو.ققةالرابع: كذر ادعص

: مـ كذر أن جلشورب اخلؿر, أو تصقم جلقم حقضفو, أو جلوقم افـحور, أو أن جلوسك افصوالة, مثالف

 وكحقه.

 ؾفذا افـذر ٓ جيقز افقؾوء بف, وؾقف ـػورة جلؿغ. 

رة ومقـ كقذر كقذرًا يف معصقققة فؽػارتقف كػقا»مرؾقظوًو:  حدجلٌ ابوـ ظبووس  والدلقؾ:♦

 .(1)«يؿغ

                                 
 ويف رؾعف وعػ. ( مرؾقظًو,11/412(, وافطزاين يف افؽبر )2128ابـ موجف )و ,(3322أخرجف أبق داود ) (1)

 مقؿقؾًو, وهق إمح. (4/173خرجف ابـ أيب صقبي يف ادصـػ )وأ
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 .(1)«وٓ كذر يف معصققٍة، وكػارتف كػارة يؿغ» مرؾقظًو: وحدجلٌ ظوئشي 

ؼققًا، كِػعققِؾ الصققالةِ، والصقققاِم واحَلققجِّ وكحققِقه، ققلققف: ) ِر ُمْطَؾؼققًا، أو مَعؾَّ اخلققامُس: َكققْذُر التَّققَزُّ

َُ بفقا، فُقِجَد الشل، أو َشؾَِؿ مايل الغائُب فؾؾِف ظَعَّ كذقإن َصَػك اهللُ َمِريِض  لِف:كؼق  (.  رُط: لَزِمَف الَقفا

 : وهق كذر افطوظي, وفف حوفتون: اخلامس: كذر التزر

: ت ظع أن أمقم ـوذا, أو ظوّع كوذٌر أن أتصودق بؽوذا, كؼقلفأن جلؽقن افـذر مطؾؼًو:  إوػ:

 ؾقجى افقؾوء بف.

ف: إن صوػك ات مرجلضوول أن جلؽقن افـذر معؾؼًو بحصقل كعؿي, أو اكودؾوع كؼؿوي, ـؼقفو الثاكقة:

ؾعّع كذر مقم ـذا, أو ت ظّع إن كجحً يف آمتحون, أو إن ُوفَد يل وفٌد, أو كحوقه أن أموع ـوذا 

 «.  مـ افصؾقات

 أكف إذا حصؾ فف مو ظؾؼ ظؾقف كذره فزمف أن جلليت بام كذره.  فاحلؽؿ:

 .(2)«مـ كذر أن يطقع اهلل فؾقطعف...» : ؿقفف ^:والدلقؾ

ف إذا َكَذَر الصدَقَة بملِف إٓققلف: )  (.  كؾِّ

اشت ـك مـ كذر افطوظي, وافؼربي: إذا كذر أن جلتصدق بؽؾ موفوف: ؾنكوف ٓ جلػول بوذفؽ, وشورج 

 اف ؾٌ مـف, وٓ ـػورة ظذ افبوؿل.

إن مقـ تقبقة اهلل ظقّع أن أكخؾقع »حغ توب ؾؼوول فؾـبول ^:  ؿصي أيب فبوبي  والدلقؾ:♦

 .(3)«: َيزي ظـؽ الثؾثمـ مايل صدقًة هلل، فؼال ^

                                 
(, 4783وأبق جلعذ ) (,2125(, وابـ موجف )3833(, وافـَّسوئل )3295(, وأبق داود )26598أخرجف أمحد ) (1)

 .(2595ومححف إفبوين يف اإلرواء )

 (.6696أخرجف افبخوري ) (2)

إشـوده وعقػ, وادحػقظ أن ذفؽ ـون يف ؿصي ـعى بـ موفؽ (, و3319(, وأبق داود )15755أخرجف أمحد ) (3)

 يت ذـرهو.أ
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أمسقؽ ظؾققؽ بعقض » حغ ؿول ذفوؽ فؾـبول ^ ؾؼوول فوف:وـذا ؿصي ـعى بـ موفؽ 

 .(1)«مالؽ

ك مـف َيزيُد ظذ ُثُؾِث الؽؾِّ فنكف ََيِزُئُف َقْدُر الثُؾِث ققلف: )  (.  أو بُِؿَسؿز

 اف ؾٌ.فق أكف شؿك مو كذر افصدؿي بف, وحغ أراد إخراجف, وإذا هق ـؾ موفف, أو أـ ر مـ 

 أكف شرج ثؾٌ ادول, وجلؽػقف. فاحلؽؿ:

, وهق ٓ جلؿؾؽ ؽر اخلؿسوغ, أو جلؿؾوؽ موئوي وً ؿول: ظّع كذر أن أتصدق بخؿسوغ أفػ مثالف:

 أفػ, واخلؿسوغ هل أـ ر مـ اف ؾٌ: ؾقخرج اف ؾٌ, وجلؽػقف.

 مو شبؼ مـ ؿصي أيب فبوبي, وـعى بـ موفؽ.والدلقؾ: ♦

كاْلقؿُ ف وفقم ظداها َيْؾَزمُ ققلف: )  (.  َسؿَّ

ؾقام ظدا مو شبؼ جلؾزمف أن شرج مو كذره, ؾونذا كوذر افصودؿي ب ؾوٌ موفوف ؾلؿوؾ: ؾنكوف جلؾزموف موو 

 .(2)«مـ كذر أن يطقع اهلل فؾقطعف» : ظؿقم:والدلقؾشامه, 

 (.  وَمـ َكَذَر صقَم صفٍر: لِزَمف التتاُبعُ ققلف: )

 فف مقرتون: إذا كذر افـوذر موقوم صفٍر فزمف تتوبع افصقم, وهذا

: أن والعّؾقةأن جلـقي صفرًا معقـًو, ـام فق ؿول: ظّع كذر أن أمقم رجى, ؾقؾزم افتتوبع:  إوػ:

 افتعقغ جلدل ظذ افتتوبع, وجلؼتضوقف.

أن جلـقي مقم صفٍر, وٓ جلعّقـف, ـام فق ؿول: ظّع كذر مقم صفر, ؾنكف جلؾزموف افتتووبع يف  الثاكقة:

 مقم افشفر. 

 ق افشفر جلؼتضول افتتوبع, ـام فق كقاه. : أن إضالوالعؾة♦

                                 
 (.2769(, ومسؾؿ )6695أخرجف افبخوري ) (1)

 (.6696أخرجف افبخوري ) (2)
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خمٌر إن صوء موم صوفرًا هالفقوًو موـ أوفوف, وحقـفوو إذا كؼوص افشوفر  -أي: مـ مل جلعغ- وهق

ن جلقمًو, وإن صوء ابتدأ مـ أثـوء افشفر, وحقـفو جلؾزموف صوفر بوفعودد ثالثوقن وـػوه هق تسعي وظشور

 جلقمًو.

فغ توّمًو ـون, أو كوؿصوًو, وظوذ ثالثوغ جلقموًو, ؾول ام افشفر جلطؾؼ ظذ مو بغ اهلال أنوالعؾة: ♦

 ؾعؾف خرج بف مـ افعفدة.

ؾنن أؾطر مـ كقى مقم صفٍر جلقمًو مـف: ؾنن ـون بغر ظوذر فزموف آشوت ـو , وـػوورة جلؿوغ, 

 وإن ـون بعذر ؾقبـل ظذ موقومف, وٓ جلستلكػ مـ جدجلد.

امًا َمعدودًة، مل َيْؾَزمْ ققلف: )  (.  ْرٍط أو كِقَّةٍ قف إٓ بَش وإن َكَذَر أيَّ

 إذا كذر مقم أجلوم معدودة: ـعشورة أجلوم, أو ثالثغ جلقمًو وكحق ذفؽ, ؾنكف ٓ جلؾزم افتتوبع. 

 .(1)(چ چ ڇ ڇ) : أن إجلوم ٓ دٓفي هلو ظذ افتتوبع, وات جلؼقل:والعؾة♦

 إٓ إن ـون هـوك كقي افتتوبع, أو َصوَرط ؾقؾزمف حقـفو.

 

 

[] 

 

 

                                 
 (.184افبؼرة, أجلي ) (1)
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 :قال ادملػ

وهق َفْرُض كِػايٍة، َيْؾَزُم اإلماَم أن َيـِْصَب يف كؾِّ إقؾقٍؿ قاضقًا، وَفتاُر َأْفَضقَؾ َمقـ ََيِقُده ِظْؾقًم، ]

ْؽققَؿ، أو  ى العققْدَل، وََيتِفققَد يف إقامتِققف، فَقؼقققَل: َولَّْقُتققَؽ احْلُ وَوَرظققًا، وَيققْلُمُره بَتؼقققى اهللِ، وأن َيَتَحققرَّ

قِة: الػْصقَؾ بقَغ اخلصققِم، وَأْخقَذ احلقؼِّ  ْدُتَؽ، وكحَقه، وُيؽاتُِبف يف الُبْعِد.وُتػقُد وٓيقُة احلْؽقِؿ العامَّ َقؾَّ

، واحَلْجرَ اْلقؿُ لَبعِضفؿ ِمـ بعٍض، والـَظَر يف أمقاِل  ِر  ـَ َمقـ َيسقتقِجُبف لَسقَػٍف، أو َفَؾقٍس،  ظذ ْرصِدي

ِِ ظَؿؾِف لقعؿَؾ  ْرضِفا، وَتـػقَذ الَقصاَيا، وتقزويَج َمقـ ٓ َويِلَّ  قا، وإقامقَة احلقدودِ، قبَش والـَظَر يف ُوقق

وإمامَة اُْلُؿَعقِة والعققِد، والـَظقَر يف مصقالِِح ظَؿؾِقف بَؽقػِّ إََذى ظقـ الطُُّرققاِت، وَأْفـَِقتِفقا، وكحقَقه، 

ُط يف  العَؿقِؾ، وأن يققّػ خاّصقاً  الـَظقِر يف ُظؿققمِ  وََيقُز أن ُيقَقػَّ ُظؿققمَ  فققفم، أو يف أحقِدمها. وُيْشقَسَ

ًم، قل َظْش قالؼاض ُر ِصقػاٍت: كقُكقف بالغقًا، ظقاقاًل، َذَكقرًا، ُحقّرًا، ُمْسقؾًِم، َظقْدًٓ، شقؿقعًا، بصقرًا مقَتَؽؾِّ

َِ، َكَػَذ ُحْؽُؿقف يف ادقاِل،  َؿ اثـاِن بقـَفم رجاًل َيْصُؾُح لؾؼضا َْتِفدًا، ولق يف َمذهبِف. وإذا َحؽَّ واحلقدودِ، ُْ

 .[والؾِّعاِن، و ِرها

 ظؼد ادصـػ ـتوب افؼضوء, وؿبؾ أن كشورع يف افتعؾقؼ ظذ ـالمف كذـر أربع مؼدموت:

 ادؼدمة إوػ: تعريػ الؼضاَ:

إحؽووم  يف الؾغة ظذ معان مـفا:افؼضوء جلطؾؼ و, مصدر ؿضوك جلؼضول ؿضوء, ؾفق ؿوضٍ  لغة:

   .(1)(ٱ ٻ ٻ) افشولء, وافػراغ مـف, ومـف ؿقفف تعوػ:

                                 
 (. 12ؾصؾً, أجلي ) (1)
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 .  -أي: حؽؿ-(1)(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) وبؿعـك احلؽؿ, ومـف:

 تبقغ احلؽؿ افشورظل, واإلفزام بف, وؾصؾ اخلصقموت. صقرظًا:

 ادؼدمة الثاكقة: الؼضاَ فقف أمقٌر ثالثة تتبغ مـ التعريػ: 

 تبقغ احلؽؿ افشورظل, وهذا جلستقي ؾقف افؼووول, وادػتل. إول:

 وحلؽؿ, ؾقخرج ادػتل: ٕكف ٓ جُلؾِزم.اإلفزام ب الثاين:

ؾصووؾ اخلصووقموت, وهووق مووـ أهووّؿ أؽووراض افؼضوووء, بووؾ هووق إشوووس: فووتحػظ  الثالققث:

 احلؼقق, وتزول اخلالؾوت, وحيؾ افعدل بغ افـوس.

 ادؼدمة الثالثة: إصؾ يف الؼضاَ: الؽتاب، والسـة، واإلمجاع، والـظر:

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڍ )ؾؼقفوووووف تعووووووػ:  أمقققققا الؽتقققققاب: -1

 .(2)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

إذا اجَتفققَد احلققاكُِؿ » مرؾقظووًو: ؾلحودجلووٌ مـفووو: حوودجلٌ ابووـ ظؿوور  وأمققا السققـة: -2

 .(3)«فلصاَب، فَؾُف أجرانِ 

 ؾؿـعؼد ظذ مشوروظقي كصى افؼضوة, واحلؽؿ بغ افـوس.وأما اإلمجاع:  -3

حد جلتقػ ؾّض اخلصقموت, وجُلـصوػ ادظؾوقم موـ ؾهن افـوس ٓبد هلؿ مـ أ وأما الـظر: -4

 افظومل, وفقٓ افؼضوء فػسدت إمقر.

 ادؼدمة الرابعة: مـاشبة الؽتاب:

أّخر ادصـُػ ـتوب افؼضوء: ٕن احلوجي إفقوف أؿوؾ موـ ؽوره موـ إبوقاب: إذ حُيتووج فوف ظـود 

ـودعوومالت افتول ٓ  ورود اخلصقموت, ؾفق فقس ـوفعبودات افتل تؼع ظذ مجقع ادؽؾػوغ, وفوقس

 جلستغـل ظـفو أحد, وفقس ـوٕكؽحي افتل هل مـ افضورورجلوت: ؾؾذا أّخره.

                                 
 (.23اإلشوراء, أجلي ) (1)

 (.48ادوئدة, أجلي ) (2)

 (.1716ومسؾؿ )(, 7352أخرجف افبخوري ) (3)
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 (.  وهق َفْرُض كِػايةٍ ققلف: )

 : ؾرض ـػوجلي.حؽؿ الؼضاَ

ـو فود, واإلمومي, ؾؽوون واجبوًو ظؾوقفؿ, وؿود ورد  أمر افـوس ٓ جلستؼقؿ إٓ بف: أنوالعؾة: ♦

روا أحقَدهؿ إذا» مرؾقظًو: يف حدجلٌ أيب شعقد  , ؾونذا ـوون هوذا (1)«خرَج ثالثٌة يف شقػٍر فؾققممِّ

 يف آجتامع افقسور ؾغره مـ بوب أوػ.

ومع هذا ؾال حيتوج أن جلؽقن ا ؿقع ؿوووقًو, وإكام افبعض, ؾنذا ؿوم بف موـ جلؽػول رؾوع اإلثوؿ 

 ظـ إمي, وإٓ أثؿ ا ؿقع.

 (.  ٍؿ قاضقاً َيْؾَزُم اإلماَم أن َيـِْصَب يف كؾِّ إقؾقققلف: )

 تقفقي افؼضوة مـ مسموفقي اإلموم.

 ؾقؾزمف أن جلـصى يف ـؾ إؿؾقؿ جلؼقؿ ؾقف افـوس ؿوووقًو: ٕمقر: وظذ هذا: •

 . ٕن اخلؾػوء افراصدجلـ بع قا افؼضوة إػ افبؾدان.1

. وٕن اإلموووم ٓ جلؿؽـووف أن جلبوصووور اخلصووقموت يف مجقووع افبؾوودان بـػسووف, ؾقجووى أن جُلؼووقؿ 2

 ػ ؾصؾ اخلصقموت: ف ال تضوقع احلؼقق. ؿوووقًو جلتق

ٕكف هوق افؼووئؿ بولمر افرظقوي, ادتؽّػوؾ بؿصوؾحتفؿ, ادسومول ظوـفؿ, ؾونذا ـوون افؼضووء  -3

ؾرض ـػوجلي, ومل جلؽـ ُبدي موـ كصوِى موـ تؼوقم افؽػوجلوي بوف: تعوغ ظوذ افؼووئؿ بولمر افرظقوي كصوُبف: 

 .(2)«بعٌ رشقل ات ^ ظؾقًو إػ افقؿـ ؿوووقوً »وفذفؽ: 

 .(3)«وػ ظؿُر صورحيًو ؿضوء افؽقؾي, وـعَى بـ شقر ؿضوء افبصورة»و

                                 
(, ومححف إفبوين يف افصحقحي 8798(, وافـسوئل يف افؽزى )1769افسمذي ), و(2658) أخرجف أبق داود (1)

(1322). 

 (.2555)ومححف إفبوين يف اإلرواء , (1385(, وافسمذي )3582وأبق داود ) (,1281أمحد )أخرجف  (2)

 . (22599أخرجف ابـ أيب صقبي يف ادصـػ ) (3)
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 (.  وَفتاُر َأْفَضَؾ َمـ ََيُِده ِظْؾًم، وَوَرظاً ققلف: )

جيى ظذ اإلموم أن جلتحرى يف اختقور افؼووول: ٕكف ٓ شتور فـػسف, بؾ فهمي, وحقـفو ؾالبود 

 وفعؾؿ, وافقرع.أن شتور أؾضؾ مـ جلتقػ هذا إمر, ممـ جلتحذ ب

 فؽل جلتؿؽـ مـ معرؾي احلؼ, واحلؽؿ بف. والعؾة يف اختقار العامِل:♦

ٕن ذفووؽ ضرجلووؼ افعوودل يف احلؽووؿ, وؽووُر افووَقِرِع جلؿؽووـ أن جلتسوووهؾ  * ويف اختقققار القققِرع:

 ؾقلخذ افرصقة.

ى العْدَل ققلف: )  (.  وَيْلُمُره بَتؼقى اهللِ، وأن َيَتَحرَّ

وأراد أن جلرشووؾف ؾنكووف جلقموووقف, ـووام ـووون رشووقل ات ^ جلػعووؾ,  إذا اختووور اإلموووُم ؿوووووقًو,

ؾققموقف بتؼقى ات: ٕن افتؼوقى مجووع اخلور, وجلقمووقف بولن جلتحورى افعودل يف حؽؿوف, وؿود ـوون 

ر أمرًا ظذ شورجلي أوموه بتؼقى ات.  افـبل ^ إذا أمَّ

ؿوؾ ذفوؽ, وتؼقجلوٌي فؼؾبوف, تذـرة فف بام جيى ظؾقف ؾعؾف, وإظوكٌي فف ظذ ظ ويف هذه القصققة لف:

 وتـبقٌف ظذ اهتامم اإلموم بلمر افشورع, وأهؾف.

 (.  وََيتِفَد يف إقامتِفققلف: )

ف, وحؽؿوف, وظؾقوف أن جلعؾوؿ أن افؼضووء مفؿوي ئجيى ظذ افؼووول أن جلتحرى افعدل يف ؿضوو

ـْ ُجعؾ قاضققًا بقَغ الـقاِس، فؼقد ذُ »: معبي, ؾؼد ؿول ^ ـام يف حدجلٌ أيب هرجلرة  بقح بغقِر َم

 .(1)«شؽغٍ 

ققا الَّققذي يف » مرؾقظووًو: وظووـ برجلوودة  الؼضققاُة ثالثققٌة: واحققٌد يف اْلـَّققِة، واثـققاِن يف الـَّققاِر: فلمَّ

، فجقاَر يف احلؽقِؿ، ففقَق يف الـَّقاِر، ورجقٌؾ  َِ احلقؼَّ َِ احلؼَّ فؼضقك بقِف، ورجقٌؾ ظقر اْلـَِّة، فرجٌؾ ظر

 .(1)«قضقك لؾـَّاِس ظذ جفٍؾ ففَق يف الـَّارِ 

                                 
يف (, ومححف إفبوين 2358(, وابـ موجف )1325(, وافسمذي )3571وأبق داود ) (,7145أمحد ) أخرجف (1)

 (.6195) محقح ا ومع
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ؾعؾقف أن جلتحرى افعدل, وفقعؾؿ أكف متك مو حتراه, ؾلموب ؾؾف أجران, ؾونن أخطول حقـفوو ؾؾوف 

إَِذا َحَؽقَؿ اْلققَحاكُِؿ َفاْجَتَفقَد ُثقؿَّ َأَصقاَب، َفَؾقُف » :أجر, ـوام دل فوف حودجلٌ ظؿورو بوـ افعووص 

 .(2)«َأْجَراِن، َوإَِذا َحَؽَؿ َفاْجَتَفَد ُثؿَّ َأْخَطَل، َفَؾُف َأْجرٌ 

ْدُتَؽ، وكحَقهققلف: ) ْؽَؿ، أو َقؾَّ  (.  فَقؼقَل: َولَّْقُتَؽ احْلُ

أصور ادمفػ إػ موقغي ظفِد وٓجلي افؼضوء, وذفؽ بلن جلؼقل اإلموم دـ وٓه افؼضوء: وفقتوؽ 

احلؽؿ, أو ؿؾدتؽ افؼضوء يف مدجلـي ـذا, وكحق ذفؽ, وفقس مو ذـوره موـ إفػووظ ٓزموًو, بوؾ ـوؾ 

 ن ظؾقف, ؾقصح.فػٍظ جلتعور  أهؾ افزمو

 (.  وُيؽاتُِبف يف الُبْعدِ ققلف: )

إذا ـون مـ أراد اإلموم تقفقتف افؼضوء بعقدًا: ؾنكف جلؽتى فف ـتوبًو بذفؽ, وجلعفد إفقوف بوفؼضووء, 

 وجُلشفد ظدفغ ظذ ذفؽ.

ِة: الػْصَؾ بَغ اخلصقِم، وَأْخَذ احلؼِّ لَبعِضفؿ ِمـ بعضٍ ققلف: )  .  (وُتػقُد وٓيُة احلْؽِؿ العامَّ

 وٓجلي افؼضوء افعومي هلو أظامل ومفوٌم مـ أبرزهو: 

 افػصؾ بغ اخلصقم. .1

 أخذ احلؼ فبعضفؿ مـ بعض. .2

، واحَلْجرَ اْلقؿُ والـَظَر يف أمقاِل  ِر ققلف: ) ـَ َمـ َيسقتقِجُبف لَسقَػٍف، أو َفَؾقٍس، والـَظقَر  ظذ ْرصِدي

ِِ ظَؿؾِف لقعؿَؾ بَش  َيا، وتزويَج َمقـ ٓ َويِلَّ  قا، وإقامقَة احلقدودِ، وإمامقَة ْرضِفا، وَتـػقَذ الَقصاقيف ُوقق

 (.  اُْلُؿَعِة والعقِد، والـَظَر يف مصالِِح ظَؿؾِف بَؽػِّ إََذى ظـ الطُُّرقاِت، وَأْفـَِقتِفا، وكحَقه

 أن جلؽقن كوطرًا ظذ أمقال ؽر افراصدجلـ: ـوفصغور, وادجوكغ, وافسػفوء. .3

                                
 

وجّقد (, 5891وافـسوئل يف افؽزى ), (2315) وابـ موجفم(, 1322وافسمذي ), (3573أخرجف أبق داود ) (1)

 . (2614يف اإلرواء )إشـوده ابـ ظبداهلودي, ومححف: افعراؿل, وإفبوين 

 (.1716(, ومسؾؿ )7352أخرجف افبخوري ) (2)
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 أن حيجر ظؾقف إمو فسػفف, أو فَِػَؾسف.احلجر ظذ مـ جلستقجى  .4

 افـظر يف إوؿو  وافعؿؾ بشورط افقاؿػ. .5

 تـػقذ افقموجلو فهمقات. .6

 أن جلتقػ تزوجلٍ مـ ٓ ويل هلو مـ افـسوء, أو مـ ظضؾفو وافدهو ظـ افزواج.  .7

 إمومي افـوس يف ا ؿعي, وافعقد. .9إؿومي احلدود.  .8

تـظقؿ مراؾؼ افـوس, وإمالح افطرؿوت وكحق ذفوؽ, وهوذه افـظر يف مصوفح ظؿؾف مـ  .15

 أبرز إظامل. 

 وثؿي أمقر أخرى جلؼقم هبو افؼووول ختتؾػ بوختال  إمؽـي, وإزمـي.

وفؾؼوووول أن جلـقوى ؽوره يف أٍي موـ هوذه إظووامل: ـوام هوق افعؿوؾ أن يف تـػقوذ افقموووجلو, 

 وافـظورة ظذ أمقال افسػفوء, وكحقهؿ.

   (.العَؿِؾ، وأن يقّػ خاّصًا فقفم، أو يف أحِدمها الـَظِر يف ُظؿقمِ  قُز أن ُيَقػَّ ُظؿقمَ وََي ققلف: )

  : افؼضوة بوفـسبي ٓختصومفؿ ومفومفؿ أمـو 

ؿوٍض جُلقّػ ظؿقم إظامل يف ظؿقم افدوفي: ؾققّػ شوئر إظامل يف شوئر افبؾودان, وهوذا ٓ  .1

 جلقجد أن.

 ظامل يف بؾد معغ, وهذا مو ظؾقف ؽوفى افؼضوة.ؿوٍض جلقّػ ظؿقم إ .2

ؿوٍض جلقّػ خصقص افعؿؾ يف ظؿقم افدوفي, ـلن جلقّػ مو اًل افـظور يف إوؿوو , أو ظؼوَد  .3

إكؽحي, أو افـظر يف خصوقموت افودوائر احلؽقمقوي, ـوام هوق حوول دجلوقان ادظوومل, أو كحوق ذفوؽ, 

 وجلؽقن يف ظؿقم افبالد.

 ؿؾ يف بؾد معغ, وهذا طوهر.ؿوض جُلقّػ خصقص افع .4

وهذه إمقر ترجع إػ كظور اإلمووم, ؾفوق ؿود جلورى ادصوؾحي يف إجلؽوول بعضوفؿ بوبعض هوذه 

 إصوقوء دون بعض, ؾقػعؾ مو رأى ؾقف ادصؾحي.
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ُط يف الؼاضققلف: )  (.  ُر ِصػاٍت: كقُكف بالغًا، ظاقاًل، َذَكرًا، ُحّرًا، ُمْسؾًِم، َظْدًٓ قل َظْش قوُيْشَسَ

وٓجلٌي هلو خطر, وهلو تعؾؼ بجؿقوع افـووس: وهلوذا احتوقٍ إػ أن ُشتوور هلوو  -ـام شبؼ-فؼضوء ا

 مـ اتصػ بوفصػوت افتل تمهؾف فذفؽ, وهل تسع مػوت:

 : بلن جلؽقن بوفغًو, ظوؿاًل.التؽؾقػ (1

ٓ جلـُػوَذ  َؾوَهن, أكػسوفام يف ؿوقهلام جلـػوذ ٓ -وادجـوقن ـوفصوبل,-ؽور ادؽؾوػ  أنوالعؾة: ♦

 ام يف ؽر و بطرجلؼ إوػ.ؿقهل

وٕن ؽوور ادؽؾووػ حتووً وٓجلووي ؽووره, وجلسووتحؼ احلجوور ظؾقووف, وافؼووووول هووق افووذي جلتووقػ 

 احلجر, ؾال جلؿؽـ أن جلتقػ افؼضوء ؽر مؽؾػ

 : ؾال جلؽقن امرأة.الذكقرية (2

 .(1)«ٓ ُيػؾَِح ققٌم ولَّقا أمَرهؿ امرأةً » مرؾقظًو: حدجلٌ أيب بؽرة والدلقؾ: 

 حيضوُره افرجول, وادرأُة َمـْفقٌي ظـ خُموفطتفؿ. وٕن افؼضوء

 .وٕكف حيتوج فؽامل رأي وظؼؾ, وهذا يف افرجؾ أـؿؾ

 : ؾال جلؽقن افؼووول رؿقؼًو. احلرية( 3

 أن افرؿقؼ مشغقٌل بخدمي شوقده, وٕن افرؿقؼ ممتفـ يف أظغ افـوس. :العؾة ♦

 مومي افُعظؿك.وافؼضوء مـصٌى صورجلٌػ, ؾال جيقز أن جلتقٓه ظبٌد: ـوإل

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) ؾووال جلووقػ افؽوووؾر افؼضوووء: ٕن ات ؿووول: اإلشققالم: (4

 .(2)(ڃ

 وٕن اإلشالم صورٌط يف افشفودة, ؾهن جلؽقن صورضًو يف افؼضوء مـ بوب أوػ.

 وٕن افؽػر جلؼتضول إذٓل موحبف, وافؼضوء جلؼتضول احسامف وبقـفام مـوؾوة.

                                 
 .(4425أخرجف افبخوري ) (1)

 (. 141افـسوء, أجلي ) (2)
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) ن ات ؿوووول:: ؾووال جلوووقّػ ؾوشووٌؼ: ٕالعدالققة( 5

 .(1)(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 وافؼووول ُشِزُ بؼقٍل ؾال جيقز ؿبقفف مع ؾسؼف.

 وٕن افعدافي صورٌط يف افشوهد ؾػل افؼووول مـ بوب أوػ.

َْتِفدًا، ولق يف َمذهبِفققلف: ) ُْ ًم،   (.  شؿقعًا، بصرًا مَتَؽؾِّ

يف جمؾوس افؼضووء, شوقاًء ـوون شوؿعف بقاشوطي:  أي: جلسوؿع افؽوالم افوذي جلودور شؿقعًا:( 6

 ـسامظي, أو مبوصورة, وشقاًء ـون شؿعف ؿقجلًو, أو ؾقف بعض افضعػ افذي ٓ جلمثر.

 أي: جلتؿؽـ مـ رؤجلي افـوس, وادتخومؿغ.بصقرًا: ( 7

افسووؿع, وافبصووور, - ٕكووف ٓ جلووتؿؽـ مووع ؾؼوود هووذه احلووقاس والعؾققة يف هققذه الصققػات:♦

 ادتخوموؿغ: ٕن شوامع افؼوقل ٓ جلوتؿؽـ مـوف إٓ بسوؿعف, ؾوٕموؿ ٓ مـ افػصؾ بوغ -وافؽالم

 جلسؿع ـالم اخلصقم. 

ومعرؾي اددِظل مـ اددَظك ظؾقف, وادؼر مـ ادؼري فوف, وافشووهد موـ ادشوفقد ظؾقوف: ٓ جلوتؿؽـ 

 مـف إٓ ببصوره, ؾوٕظؿك ٓ جلؿقز اددظل مـ اددظك ظؾقف. 

 وافـطؼ.جلؼدر ظذ اإلؾصوح,  متؽؾًم: (8

أن افؼووووول حيتوووج أن جلؽؾووؿ اخلصووقم, وأن جلـطووؼ بوووحلؽؿ, وهووذا ٓ جلؿؽووـ مووـ والعؾققة: ♦

 إخرس, ؾوحلؽُؿ بغ اخلصقِم ٓ جلتؿؽـ مـف إٓ بوفـطؼ.

 : هق افذي جلػفؿ مؼومد افشورجلعي, وجلتؿؽـ مـ آشتـبوط.ْتفدًا: وادجتفد( 9

, وحيتووج إػ جمتفود جيتفود يف افؼضووجلو, افؼضوء حيتوج إػ ظؾؿ بوفؽتووب, وافسوـي أنوالعؾة: ♦

 وتـزجلؾ إحؽوم ادـوشبي ظؾقفو.

                                 
 (. 6احلجرات, أجلي ) (1)
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قا الَّقذي يف اْلـَّقِة، »وٕن رشقل ات ^ ؿول:  الؼضاُة ثالثٌة: واحٌد يف اْلـَِّة، واثـاِن يف الـَّاِر: فلمَّ

َِ احلقؼَّ فجقاَر يف احلؽقِؿ ففقَق يف الـَّقاِر، و َِ احلقؼَّ فؼضققك بقِف، ورجقٌؾ ظقر رجقٌؾ قضققك فرجٌؾ ظر

 .(1)«لؾـَّاِس ظذ جفٍؾ ففَق يف الـَّارِ 

وٕن احلؽؿ آـد مـ افػتقو: ٕكف ُؾتقو, وإفزام, وادػتل ٓ جيقُز أن جلؽقن ظومقًو مؼؾدًا, ؾوحلووـؿ 

 .أوػ

َِ، َكَػَذ ُحْؽُؿقف يف ادقاِل، واحلقدودِ، والؾِّعقاِن،ققلف: ) َؿ اثـاِن بقـَفم رجاًل َيْصُؾُح لؾؼضا  وإذا َحؽَّ

 (.  و ِرها

أصور إػ مو جلسؿك بوفتحؽقؿ: وهق أن جلؾجل خصامن إػ ؽر ؿوٍض ؾقختوراكوف: فوقحؽؿ بقوـفام, 

 ؾفق جوئٌز.

 دل ظذ ذلؽ الؽتاب، والسـة:♦

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) ؾؼقفووف تعوووػ: أمقا الؽتققاب:. 1

 .(2)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

افـبول ^ ظوـ شوبى تؽـقوف أبوو احلؽوؿ, حغ شلفف  ؾحدجلٌ أيب صورجلح  وأما السـة:. 2

ٍَ أتقين فحؽؿُت بقـفؿ، فرضقل كاَِل الطرفغ: »ؾؼول , ؾولؿّره افـبول (3)«إنَّ ققمل إذا اختؾػقا يف صقل

 ^ظذ هذا.

 وجيى افتزام حؽؿ ادَُحّؽؿ, وإٓ مل جلؽـ يف حتؽقؿف ؾوئدة. 

                                 
, وجّقد إشـوده ابـ ظبداهلودي, (2315) وابـ موجفم(, 1322وافسمذي ), (3573أخرجف أبق داود ) (1)

 . (2614اإلرواء ) ومححف: افعراؿل, وإفبوين يف

 (.35افـسوء, أجلي ) (2)

, ومححف إفبوين يف (5387(, وافـسوئل )4955(, وأبق داود )811أخرجف افبخوري يف إدب ادػرد ) (3)

 .(2615)اإلرواء 
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ووؿ حيؽووؿ يف ـووؾ صووولء, حتووك يف إمووقال, واحلوودود, وافؾعووون , وفووق ُوِجوود يف افبؾوود وادَُحؽي

 ؿوٍض.

حدجلٌ أيب صورجلح ادتؼدم, ؾػقف حتوـٌؿ إػ ؽر ؿووٍض, وأؿوره افـبول ^, وحلودجلٌ  والدلقؾ:♦

مـ َحؽَؿ بَغ اثـِغ َتاَكم إلْقِف، وارتضققا بف فؾؿ يُؼؾ بققـَفم بقاحلؼِّ » مرؾقظًو: ظبد ات بـ جراد 

 .(1)«فعؾْقِف لعـُة اهللِ

 «. أن حؽؿف جلؾزمفام دو حلؼف هذا افذموفقٓ»ؿول افبفقيت:  

إػ  , وحتووـؿ ظو امن, وضؾحوي (2)حتوـام إػ زجلد بـ ثوبوً  وٕن ظؿر, وُأبقًو 

 , ومل جلؽـ أحٌد مـفام ؿوووقًو.(3)جبر بـ مطعؿ 

 

 

 

 

                                 
(: ٓ جلصؾح آحتجوج 5/555« )افبدر ادـر»ابـ ادؾؼـ يف  ( ؿول2/673أخرجف افعسؽري يف )افتصحقػوت( ) (1)

 (.5954قػي )عبوضؾي, ووعػف أجلضًو: إفبوين يف افض يابـ جراد, وهل كسخ يٕكف مـ كسخبف: 

 (: مرشؾ.2616)وؿول إفبوين يف اإلرواء  (,15/145)أخرجف افبقفؼل يف افؽزى  (2)

(, ووـقع يف أخبور افؼضوة 15/144( ومـ ضرجلؼف افبقفؼل يف افؽزى )1852أخرجف ظع بـ ا عد يف مسـده ) (3)

(1/158). 
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 :قال ادملػ

ؾُسقف َيـبِغل أن يؽقَن َقِقّيًا مـ  ِر ُظـٍْػ، َلقِّـًا م] َْ ـْ  ـ  ِر َضْعٍػ، َحؾقًم، ذا َأكاةٍ وفِْطـٍَة، وْلقَقُؽ

ْؾِِسف، ودخقِ م ظؾققف، و َيـبِغقل قيف َوَشِط البَؾِد َفسقحًا، وَيْعِدل بَغ اْلقَخصؿِغ يف لَ  َْ ْحظِف، وَلْػظِف، و

ُرُم قأن حَيُْض  َُ ادذَهِب، وُيشاوَرهؿ فقم أْصؽَؾ ظؾقف. وحَيْ ْؾَِسف فؼفا َْ ، وهقق َ ضقباُن كثقرًا، َر  َُ الؼضقا

، أو َمَؾقٍؾ، أو َكَسقٍؾ، أو ُكعقاٍس، أو َبقْردٍ مقممِلٍ، أو َحقرو  ةِ ُجقٍع، أو َظَطقٍش، أو َهقؿو ، أو يف ِصدَّ ـٌ
أو حاقِ

ادِيقف ق ُُ ـْ كقان  َّق قٌة: إٓ ِم ُرُم َقُبقُلف ِرْصققًة، وكقذا َهِديَّ : َكَػَذ، وحَيْ بقَؾ ُمْزِظٍج، وإن خاَلَػ فلصاَب احلؼَّ

ـْ لف ُحؽقمٌة.  ِوٓيتِف إذا مل َتُؽ

 الشفقدِ، وٓ َيـُْػُذ حؽُؿف لـػِسقف، وٓ دَِقـ ٓ ُتْؼَبقُؾ َصقفادقوُيْسَتَحبُّ أن ٓ حَيُْؽَؿ إٓ بَِحْض 
ُتف َرةِ

َض  َظك ظذ  ِر َبْرَزةٍ مل َُتْ ُػفقا، وكقذا ْر وُأِمَرْت بالتقكِقِؾ، وإن َلِزَمفا يؿٌغ َأْرَشقَؾ َمقـ حُيَ قلف. وَمـ ادَّ ؾِّ

 .[ادريُض.

ذـر ادمفػ يف هذا افبوب مو جلـبغل أن جلؽقن ظؾقف افؼووول موـ أخوالق, وآداب, وذـور مجؾوي 

 مـ أداب, مـفو مو هق واجى, ومـفو مو هق مسـقن.

 (.  َيـبِغل أن يؽقَن َقِقّيًا مـ  ِر ُظـٍْػ، َلقِّـًا مـ  ِر َضْعٍػ ققلف: )

فؼقة وافؾوغ, ؾووفؼقة: فو ال تضووقع احلؼوقق ظـوده, وجلطؿوع ؾقوف جلـبغل أن جيؿع افؼووول بغ ا

افظومل, وافؾغ: فقتؿؽـ موحى احلؼ مـ بقون حجتف, وٓ شوؾف, وٕكف إذا ـون ذا ظـػ ؾربام أجلوَس 

 افضعقػ مـ حؼف.

 .(1)ؿول صوقخ اإلشالم ابـ تقؿقي: وافقٓجلي هلو رــون: افؼقة, وإموكي

                                 
 (.485« )آختقورات» (1)
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 (.فِْطـَةِ َحؾقًم، ذا َأكاةٍ وققلف: )

 : ف ال جُلستغضى مـ اخلصقم ؾقتعذر احلؽؿ بقـفام.حؾقمً جلـبغل أن جلؽقن افؼووول 

وتمدة: ٕن افعجؾوي مذمقموي, ٓ شووقام يف هوذه إموقر, وربوام اشوتعجؾ يف  : أي: تروٍّ وذا أكاة

 احلؽؿ ؾُليت مـ ظجؾتف.

 اخلصقم.: ٕن افؼضوء حيتوج فؾػطـي, وافذـوء, وف ال شدظف أحد مـ وذا فطـة

ؾُسف يف َوَشِط البَؾِد َفسقحاً ققلف: ) َْ ـْ   (.  وْلَقُؽ

جيعؾ جمؾسف يف مؽون واوح وشط افبؾد: وذفؽ فقتقسور ٕهؾ افبؾد افقمقل إفقف, وؾسووقح: 

 فقتسع فؾخصقم. 

 وهذا يف افسوبؼ, أمو أن ؾؿؽون افؼووول يف ادحؽؿي.

ْؾِِسف، ودخقِ م ظؾقفْحظِف، ولَ قوَيْعِدل بَغ اْلقَخصؿِغ يف لَ ققلف: ) َْ  (.  ْػظِف، و

 جلـبغل ظذ افؼووول أن جلعدل بغ اخلصقم يف: 

ؾال جلـظر ٕحود اخلصوؿغ دون أخور, أو حُيِودَّ افـظور ٕحود و حتوك  -أي: كظراتف- حلظاتف

 جلستقحش.

ؾووال جلعطوول أحوود و افػرمووي فؾحوودجلٌ حتووك جلـتفوول, وجلؼوووضع  -أي: يف ـؾامتووف- ويف لػظاتققف

 ذفؽ. أخر, وكحق

 , ؾال جلرؾع أحد و ظذ أخر. جؾقشفم ظـدهوجلعدل بقـفام يف 

 ؾال جلؼدم أحد و ظذ أخر, إٓ ادسؾؿ ظذ افؽوؾر ؾقؼدمف يف افدخقل. دخق م ظؾقفويف 

أكوف داخوٌؾ يف افعودل, وٕن احلووـؿ إذا مّقوز أحود اخلصوؿغ ظوـ أخور  والعؾة يف كؾ هذا:♦

 حجتف ؾقمدي ذفؽ إػ طؾؿف.اكؽسور أخر, وربام مل تؼؿ 
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َُ ادذَهِب، وُيشاوَرهؿ فقم أْصؽَؾ ظؾقفقو َيـبِغل أن حَيُْض ققلف: ) ْؾَِسف فؼفا َْ    .(َر 

جلـبغل فؾؼووول أن جلشوور أهؾ افعؾؿ ؾقام أصؽؾ ظؾقف مـ افؼضوجلو, وأن ٓ جُلبوودر بووحلؽؿ ؾوقام 

 مل جيزم ؾقف حتك جلشوور ؽره مـ افعؾامء, وجلتبغ فف احلؼ.

ـوكقا يف افسوبؼ حيضوور جمؾوس افؼوووول ؾؼفووء ادوذاهى: ٓشتشوورا ؿ ؾوقام أصوؽؾ ظؾقوف, و

 وهذا ٓ جلقجد أن, فؽـ ضرجلؼ آشتشورة ٕهؾ افعؾؿ متقسور.

، أو ققلف: ) ةِ ُجققٍع، أو َظَطقٍش، أو َهقؿو ، أو يف ِصدَّ ـٌ
، وهق َ ضباُن كثرًا، أو حاقِ َُ ُرُم الؼضا وحَيْ

 (.  أو ُكعاٍس، أو َبْردٍ مممِلٍ، أو َحرو ُمْزِظٍج َمَؾٍؾ، أو َكَسٍؾ، 

 جُلـفك افؼووول ظـ احلؽؿ, وافؼضوء وهق ؽضبون, وفق ـون معف صولء مـ اإلدراك.

 والدلقؾ: ♦

 .  (1)«ٓ حيؽؿ أحد بَغ اثـَِغ َوهَق  ضبانُ »مرؾقظًو:  .حدجلٌ أيب بؽرة 1

 ي, أو كؼص, ؾؾؿ جلصى احلؼ..وٕن افغضى جلتشقش معف افذهـ, وربام اشتغؾؼ معف افرأ2

 وهذا يف افغضى افشدجلد افذي جلغطل افعؼؾ.

وهول تشوقش افوذهـ, -* أحلؼ أهؾ افعؾؿ بوفغضوبون: موو جلؽوقن م ؾوف مموو تؽوقن افعّؾوي ؾقوف 

 , وأصور إفقفو ادمفػ, وهل: -واكشغول افؼؾى

, أو مؾوٍؾ, أو كعووٍس, أو  وؿوً بورٍد, أو حول ـقكف حوؿـًو, أو جوئعًو, أو ظطشوَن, أو حول هوؿٍّ

 حرٍّ ُمزِظَجغ, وكحق ذفؽ.

: َكَػَذ ققلف: )  (.  وإن خاَلَػ فلصاَب احلؼَّ

فووق أن افؼووووول خوووفػ ؾحؽووؿ وهووق يف حووول ؽضووى, وكحووقه, وأموووب احلووؼ: ؾنكووف جلـػووذ 

أكف ُمـع حذرًا مـ َصغِؾ ؾِؽوره, ؾقومدي ذفوؽ إػ أن ٓ جلصووقى احلوؼ, ؾؾوام أمووب  والعؾة:احلؽؿ: 

 احلؼ كػذ.

                                 
 (.1717(, ومسؾؿ )7158أخرجف افبخوري ) (1)
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ُرُم َقُبقُلف ِرْصقةً ققلف: )  (.  وحَيْ

 .بوضؾ إحؼوق أو حّؼ, إلبطول جلعطك مو هل: -وافؽسور بوفضؿ,-افرصقة 

 وؿقؾ: هل مو جلعطقف رجٌؾ صخصًو حوـاًم, أو ؽر حوـؿ: فقحؽؿ فف, أو حيؿؾف ظذ مو جلرجلده.

, ؾال جيقز فؾؼووول أن جلؼبؾ مـ أحد مـ اخلصؿغ صوق ًو مـ افرصقة: فؽل حيؽؿ فوف بوفبوضوؾ

 وؿبقل ذفؽ مـ افؽبوئر.

ـَ رشقُل اهللِ»: حدجلٌ ظبد ات بـ ظؿرو  والدلقؾ:♦ اصقل، وادُرتشقل^ لع  .(1)«الرَّ

 , وهق افرصقة.(2)(ٻ ٻ) وؿد ذّم ات افقفقد بل ؿ:

ةٌ ققلف: )  (.  وكذا َهِديَّ

 هل افتل جُلعطوهو بدون ضؾى. ا دية:

 .ؾقؼقل: حيرم ـذفؽ ظذ افؼووول أن جلؼبؾ اهلدجلي

ؿبقل اهلدجلي جلستى ظؾقف ؽوفبًو اشتامفي فؼؾى افؼوووول: ـوقن ادفودي فوف جلوٌد ظوذ  أنوالعؾة: ♦

 افؼووول, ودو ورد مـ افـفل ظـ افرصقة.

ؿول ابـ تقؿقي: وهلذا ؿول افعؾامء: إّن مـ أهدى هدجّلًي فقيّل إمر: فقػعؾ معف مو ٓ جيوقز, ـوون 

 .(3)مـ افّرصقةحرامًو ظذ ادفدي, وادفدى إفقف, وهذه 

فنن ققؾ: ما الػرق بغ الرصقة، وا دية؟ 

افؼصود: ؾونّن -وإن اصتبفو يف افّصقرة- ؿول ابـ ؿّقؿ ا قزجّلي: افػرق بغ اهلدجّلي, وافّرصقة :

افّراصول ؿصده بوفّرصقة افّتقّمؾ إػ إبطول حّؼ, أو حتؼقؼ بوضؾ, ؾفذا افّراصول ادؾعوقن ظوذ فسوون 

 و فدؾع افّظؾؿ ظـ كػسف اختّص ادرتشول وحده بوفّؾعـي.رشقل ات ^, ؾنن رص

                                 
, (5577(, وابـ حبون )2313(, وابـ موجف )1337(, وافسمذي )3585(, وأبق داود )6532أمحد )أخرجف  (1)

 (.2625)ومححف إفبوين يف اإلرواء 

 (.42ادوئدة, أجلي ) (2)

 (.31/285« )جمؿقع ؾتووى ابـ تقؿقي» (3)
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وأّمووو ادفوودي ؾؼصووده اشووتجالب ادووقّدة, وادعرؾووي, واإلحسووون, ؾوونن َؿَصووَد ادؽوؾوولة ؾفووق 

 .(1)ُمعووض, وإن ؿصد افّربح ؾفق مستؽ ر

ـْ لف ُحؽقمةٌ ققلف: ) ادِيف قبَؾ ِوٓيتِف إذا مل َتُؽ ُُ ـْ كان  َّ  (.  إٓ ِم

ـفل ظـ ؿبقل افؼووول فؾفدجلي: إذا ـوكً اهلدجلي مـ أحٍد ـون  ودجلف ؿبوؾ تقفقتوف اشت ـك مـ اف

 افؼضوء, وفقس فف أن ظـد افؼووول ووـؿي, وؿضوقي: ؾنن افؼووول فف أن جلؼبؾفو.

 وافضوبط يف هذا: إذا ـوكً اهلدجلي فقسً مـ أجؾ ظؿؾف, وهق افؼضوء.

 ر, ٓ ٕجؾ افعؿؾ ؾفل جوئزة.أهدى فف ٕجؾ مداؿي, أو ؿرابي, أو ِجقامثا ا: 

أن افتفؿي ادذـقرة ؿبؾ مـتػقي هوهـو, ؾودـع مـ ذفؽ إكوام ـوون موـ أجوؾ آشوتامفي, : والعؾة♦

 أو مـ أجؾ احلؽقمي, وـال و مـتٍػ.

 (.  َرةِ الشفقدِ قوُيْسَتَحبُّ أن ٓ حَيُْؽَؿ إٓ بَِحْض ققلف: )

فقد, ؾونذا شوؿعفو اشوتحى فووف أن جيوى ظوذ افؼوووول أن ٓ حيؽووؿ حتوك جلسوؿع صوفودة افشوو

 حيؽؿ, وافشفقد حووورون.

 (.  وٓ َيـُْػُذ حؽُؿف لـػِسفققلف: )

ٓ جلصح أن حيؽؿ افؼووول فـػسف, ؿول يف اإلكصو : بال كزاع, وإكام جلتحووـؿ إػ ؿووض آخور, 

 :  والعؾة أمقر

 . أكف ٓ جيقز أن جلشفد فـػسف, واحلؽؿ ـذفؽ.1

 , ومو حؽؿ فـػسف.جلد بـ ثوبً حوـؿ أبقًو إػ ز . وٕن ظؿر 2

 . وفقجقد افشبفي يف أن حيويب كػسف.3

                                 
 (.245ٓبـ افؼقؿ )« افروح» (1)
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 (.  لفُتف وٓ دَِـ ٓ ُتْؼَبُؾ َصفادققلف: )

وإكووام  -وهوؿ أمووقفف, وؾروظوف, وـوذا زوجتوف-ٓ حيؽوؿ دوـ ٓ تؼبووؾ صوفودتف هلوؿ كقذلؽ: 

 جلتحوـؿقن إػ ؿوض آخر.

 احلؽؿ.افتفؿي, وٕكف ٓ تؼبؾ صفودتف هلؿ, ؾؽذا  وظؾة ذلؽ:♦

َض ققلف: ) َظك ظذ  ِر َبْرَزةٍ مل َُتْ  (.  ْر وُأِمَرْت بالتقكِقؾِ قوَمـ ادَّ

 إذا ادظك إكسون ظذ امرأة دظقى, ؾنن ـوكً هذه ادرأة برزًة ُأحضورت دجؾس احلؽؿ.

َزة  ُ: هل افتل مـ ظود و أ و خترج بـػسفو حلقائجفو, وجلـبغل أن جلزاد ؿقٌد وهق: أن تؽوقن والَزْ

  جلػتتـ هبو. ممـ ٓ

َرُة افتل ٓ خترج مـ بقتفوو-أمو إن ـوكً ؽر برزة  ؾن وو ٓ ُتؾوزم أن حتضوور  -وهل ادرأة ادخدَّ

 جمؾس احلؽؿ, وإكام تّقـؾ ظـ كػسفو مـ جلـظر يف افدظقى ظؾقفو.

ُػفاققلف: ) ؾِّ  (.  وإن َلِزَمفا يؿٌغ َأْرَشَؾ َمـ حُيَ

 افؼووول جلرشؾ مـ حُيؾيػفو.إذا فزَم ادرأَة ؽر افززة جلؿٌغ ؾنن 

َفْت َفاْرمُجَْفا» ؿقفف ^: والدلقؾ:♦  َهَذا، َفنِْن اْظَسَ
 .(1)«َواْ ُد َيا ُأَكْقُس، إَػ اْمَرَأةِ

 أكف بعٌ إفقفو, ومل جلؾزمفو بوحلضقر. والشاهد فقف:

 (.  وكذا ادريُض ققلف: )

 ؼقم مؼومف. ٓ جُلؾزم ادرجلُض بوحلضقر دجؾس احلؽؿ فقحؾػ, إكام جلقـؾ مـ جل

 مو يف حضقره مـ ادشؼي, ؾرخص فف.  والعؾة:♦

 

 

                                 
 (.1697(, ومسؾؿ )2314أخرجف افبخوري ) (1)
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 :قال ادملػ

ُؽققم قإذا َحَضقق] ِظل، فققنن َشققَؽَت حتققك َيبققدَأ: جققاَز، فَؿققـ َشققَبَؼ اْلقققؿُ َر إلقققف َخصققمِن قققاَل: َأيُّ دَّ

َمف، فنن َأَقرَّ لف َحَؽَؿ لف ظؾقف، و ظقى َقدَّ ِظل: إبالدَّ ن إْرها قن كقان لقؽ َبقِّـَقٌة فَلْحِضقإن َأْكَؽَر قاَل لؾُؿقدَّ

ِظل: مقا يل َبقِّـَقٌة، َأْظَؾَؿقف اْلققؿُ َرها َشِؿَعفا، وَحَؽَؿ هبا، وٓ حَيُْؽُؿ بعْؾِؿف، وإن ققاَل قِصْئَت، فنن َأْحَض  دَّ

َأْحَؾَػف، وَخقذَّ شقبقَؾف. وٓ ُيْعَتقدُّ ظذ َخْصِؿف ظذ ِصػِة جقابِف، فنن شلَلف إحالَفف  القؿغَ  لف احلاكُؿ أنَّ 

ِظل، وإن َكَؽَؾ َقَضقاْلقؿُ بقؿقـِف قبَؾ مسللِة  ن َحَؾْػقَت وإٓ َقَضقْقُت ظؾققؽ، فقنن مل إك ظؾققف، فقؼققُل: قدَّ

ؾِْػ َقَض  ـِ القؿقُغ اْلققؿُ َر قك ظؾقف، وإن َحَؾَػ ادـؽُِر، ثؿ َأْحَض قحَيْ ِظل َبقِّـَتقف َحَؽقَؿ هبقا، ومل َتُؽق ُمزيؾقًة دَّ

 .[لؾَحؼِّ 

 افطرق وإشبوب افتل تقمؾ افؼووول إػ احلؽؿ, وـقػقي ذفؽ. ادراد هبذا الباب:

ُؽم قإذا َحَض ققلف: ) ِظل، فنن َشَؽَت حتك َيبدَأ: جازَ اْلقؿُ َر إلقف َخصمِن قاَل: َأيُّ  (.  دَّ

عور  ادودظل إذا حضور اخلصامن إػ افؼووول, وجؾسو بغ جلدجلف: ؾنكف فـ جلبودأ بشوولء حتوك جل

 مـ اددظك ظؾقف, وحقـفو:

 ن جلؼقل: أجلؽام اددظل؟, ؾقبدأ اددظل بوفدظقى, وهذا أحسـ.أإمو  .1

 وفف أن جلسؽً, وحقـفو جلبدأ أحد و ببقون افدظقى. .2

 .ذفؽ ضرجلؼ إػ معرؾي اددظل مـ اددظك ظؾقف أنوالعؾة: ♦

َمفققلف: ) ظقى َقدَّ  (.  فَؿـ َشَبَؼ بالدَّ

ول ؾؿـ شبؼ بوفدظقى موـ اخلصوؿغ: ؾونن افؼوووول جلؼدموف ظوذ خصوؿف: إذا شؽً افؼوو

 أكف ترجح جوكبف بسبؼف. والعؾة: 

ٓ جلؾتػً فؼقل أخر: )أكو ادظقً ظؾقف بؽذا( حتك جيقى اددظل إول ؾقام ادظووه,  وحقـفا:

 وإن ادظقو معًو أؿرع بقـفام.
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 (.  فنن َأَقرَّ لف َحَؽَؿ لف ظؾقفققلف: )

 ظل دظقاه ؾنن اددظك ظؾقف ٓ شؾق مـ حوفتغ: إذا بّغ ادد

 أن جُلؼّر فؾؿدظل, ؾنكف حيؽؿ فف ظؾقف, وٓ حوجي فبقـي. إوػ:

ؿوول ادوّدظل: أرجلود مـوف أفوػ رجلوول, ؾولؿّر ادودظك ظؾقوف, ؾنكوف حيؽوؿ فوف ظؾقوف, وجلولمره  مثالف:

 افؼووول أن جلعطقف ادبؾغ.

ِظل: إوققلف: )  (.ن ِصْئَت إْرها قن لؽ َبقِّـٌَة فَلْحِض ن كاإن َأْكَؽَر قاَل لؾُؿدَّ

 ظؾقف, ؾنن افؼووول حقـفو جلطوفى ادّدظل بوفبقـي إن ـون ظـده بقـي. ك: أن جلـؽر ادّدظالثاكقة

 هؿ افشفقد. والبقـة:

 (. َرها َشِؿَعفا، وَحَؽَؿ هباقفنن َأْحَض ققلف: )

جلسوؿع ـالمفوؿ, ثوؿ حيؽوؿ, , ؾنن افؼووول -وهؿ افشفقد, ـام هـو-إذا أحضور اددظل افبقـي 

 بـوء ظذ ذفؽ إذا اتضح فف احلؽؿ, وـون افشفقد ظدوًٓ.

 (.  وٓ حَيُْؽُؿ بعْؾِؿفققلف: )

 ل.ول بام جلعرؾف مـ افؼضقي ؿبؾ افتؼوووٓ حيؽؿ افؼوو

: ادظك ظـد افؼووول اثـون: أحد و: جلدظل أن إرض فف, وافؼووول جلعور  أ وو صقرة ذلؽ

 ؾقف بام جل بً أن إرض هل فف, أو بوفعؽس. ظ كفف, وفؽـ جوء ادّدظ

أي: بوام جلعرؾوف موـ مؾوٍؽ, أو بوراءة, أو  ؿوي -: ٓ جلؼضول افؼووول بعؾؿوف يف افؼضووء فقؼقل

ُر يف جمؾس افؼضوء.-ومؾً فف مـ خورج جمؾس افؼضوء ـَ  , وإكام بام جُلذ

 والدلقؾ: ♦

، ولعقؾَّ بعَضقُؽؿ أن وإكَّؽقؿ َتَتِصقؿق» .حدجلٌ أم شؾؿي, وؾقف أن رشقل ات ^ ؿوول:1 َن إيلَّ

تِِف مـ بعٍض، فلقضقل لُف بـْحِق ما أشؿُع... ـَ بُحجَّ  .(1)«َيؽقَن أحَل

                                 
 (.1713(, ومسؾؿ )2685أخرجف افبخوري ) (1)
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 .(1)أن افـبل ^ بّغ أكف ٓ حيؽؿ, وٓ جلؼضول إٓ بام جلسؿع :الدٓلة ووجف♦

ادـوع أن  . ورد ظـ أيب بؽر, وظؿر, وظبد افرمحـ بـ ظق , وابوـ ظبووس, ومعووجلوي 2

 .(2)ؾؿفحيؽؿ ادرء بع

. وٕن  ووقجلز ذفووؽ بعؾووؿ افؼووووول ربووام أدى إػ  ؿتووف, وحؽؿووف بووام جلشووتفل, ؾسووّدًا هلووذا 3

 افبوب, وف ال جلظـ افبعض أن افؼووول ؿضوك هبذا: ُأؽؾؼ افبوب.

ِظل: ما يل َبقِّـٌَة، َأْظَؾَؿف احلاكُؿ أنَّ اْلقؿُ وإن قاَل ققلف: )  (.  ظذ َخْصِؿف القؿغَ  لف دَّ

دظقاه وضؾى مـف افبقـي ؾؼول: فقس يل بقـي, جلؼقل فوف افؼوووول: ؾونن فوؽ أ وو  إذا ذـر اددظل

اددظل: أن حيؾػ اددظك ظؾقوف: ٕن افقؿوغ تؽوقن يف جوكوى أؿوقى اخلصوؿغ: وهوق هـوو ادودظك 

 ظؾقف: إذ معف إمؾ حتك ت بً  ؿتف.

ـْ َحضوورَمْقَت, »ؿوول:  حدجلٌ وائؾ بـ حجور ويدل  ذا: ♦ ـْ َجووَء َرُجوٌؾ ِمو َوَرُجوٌؾ ِمو

ٕ ًْ وَكو ـَ : جَلو َرُشقَل اتِ, إِنَّ َهوَذا َؿوْد َؽَؾَبـِول َظوَذ َأْرٍض يِل  يب, ـِـَْدَة إَِػ افـَّبِلي ^, َؾَؼوَل اْفوَحضورِملُّ

, َؾَؼووَل َرُشوقُل اتِ ^ فِْؾحَ  :َؾَؼوَل اْفؽِـِْدُي: ِهَل َأْروول يِف جَلِدى َأْزَرُظَفو, َفْقَس َفُف ؾِقَفوو َحوؼي  ضوورِملي

 .(3)«َفَؾَؽ َيِؿقـُفُ » , َؿوَل: َٓ, َؿوَل:«َأَلَؽ َبقِّـٌَة؟»

 (.  ظذ ِصػِة جقابِفققلف: )

 ٓبد أن تؽقن جلؿغ اددظك ظؾقف ظذ مػي جقاب اددظل.

ؾنذا ؿول اددظل م اًل: فؼد بعً ظؾقف ـذا, ومو أظطوين اف ؿـ, ؾونن ادودظك ظؾقوف جلؼوقل مو اًل: 

 , أو وات فؼد أظطقتف اف ؿـ.وات مو بوع ظعّ 

                                 
 (.7/254« )صورح افزرـشول» (1)

 (.2/535« )افطرق احلؽؿقي» (2)

 .(139أخرجف مسؾؿ ) (3)
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ِظلاْلقؿُ فنن شلَلف إحالَفف َأْحَؾَػف، وَخذَّ شبقَؾف، وٓ ُيْعَتدُّ بقؿقـِف قبَؾ مسللِة ققلف: )  (.  دَّ

ؾيُػ اددظك ظؾقف إذا ضؾى اددظل ذفؽ, ؾنذا حَؾَػ اددظك ظؾقف بعود أمور  أي: أن افؼووول حُيَ

 ُشذ شبقؾف, وتزأ ذمتف: ٕن إمؾ براءة ذمتف. افؼووول فف, وضؾِى اددظل: ؾنكف حقـفو

وطوهر ـالمف أكف ٓ حيؾػ حتك جلطؾى اددظل حتؾقػف, وجلطؾى مـف افؼووول, ؾنن حؾػ ؿبوؾ 

 شمال اددظل ذفؽ, أو ؿبؾ ضؾى افؼووول مل جُلعتدَّ بقؿقـف.

 (.  ك ظؾقفقوإن َكَؽَؾ َقَض ققلف: )

بؿعـوك: أكوف حيؽوؿ -جلؼضوول ظؾقوف بووفـؽقل ل وإذا رؾض اددظك ظؾقف أن حيؾػ: ؾونن افؼووو

ِظَل ظؾقف بف  .-ظؾقف بام ادُّ

 ويدل لذلؽ: ♦

 .. وروده ظـ ظ امن 1

وٕن امتـوظف ظـ افقؿغ ؿرجلـي طوهرة ظذ مدق اددظل, ؾنكوف فوقٓ مودؿف فودؾع ادودظك  .2

ؾؼودمً ظوذ ظؾقف دظقاه بوفقؿغ, ؾؾام كؽؾ ظـفو ـون كؽقفف ؿرجلـي طوهرة دافي ظذ مودق ادودظل, 

 .(1)أمؾ براءة افذمي

ؾِْػ َقَض إفقؼقُل: ققلف: )  (.ك ظؾقفقن َحَؾْػَت وإٓ َقَضْقُت ظؾقؽ، فنن مل حَيْ

احلؾوػ: ؾنكوف جلستوى ظوذ ذفوؽ أكـول أؿضوول  ظـجلؼقل افؼووول فؾؿدظك ظؾقف: إن امتـعً 

 ظؾقؽ, ؾنن حؾػ ؾنن افؼووول شع شبقؾف, ـام شبؼ.

ـِ القؿُغ ُمزيؾًة لؾَحؼِّ اْلقؿُ َر ق، ثؿ َأْحَض وإن َحَؾَػ ادـؽِرُ ققلف: ) ِظل َبقِّـَتف َحَؽَؿ هبا، ومل َتُؽ  (.  دَّ

 حقـام حؾػ اددظك ظؾقف: ؾنن افقؿغ تزجلؾ اخلصقمي, وٓ تزجلؾ احلؼ.

                                 
 (.1316-1/14« )افطرق احلؽؿقي» (1)
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ـْ َحقؼِّ َأِخققِف صقققئًا َفقاَل : »حدجلٌ أم شؾؿي, وؾقف أكوف ^ ؿوولوالدلقؾ: ♦ ـْ َقضقققُت َلقُف ِمق َفَؿق

ـَ الـَّارِ َيْلُخْذ، فَ  ْطَعًة ِم
َم َأْقَطُع َلُف قِ  .(1)«نِكَّ

 أكف شامه حؼ ؽره, مع أكف حؽؿ بف فف. والشاهد فقف:

 وٕن افقؿغ فق أزافً احلؼ ٓجسأ افػسؼي ظذ أخذ أمقال افـوس.

جلوو ظبود ات, وات إين »وؿد شوق ابوـ أيب صوقبي بسوـده ؿوول: ـوون صوورجلح مموو جلؼوقل فؾخصوؿ: 

إين ٕطـؽ طودًو, وفؽـل فسً أؿضوول بووفظـ, وفؽوـ أؿضوول بوام أحضوورين, وإن ٕؿضول فؽ, و

 .(2)«ؿضوئل ٓ حيؾ فؽ مو حرم ظؾقؽ

ًَ ظذ هذا• : فق أن اددظل بعد حؾػ اددظك ظؾقوف وجود بقـوي, ؾونن افؼوووول حيؽوؿ هبوذه وبـا

 افبقـي, وٓ تؽقن جلؿغ اددظك ظؾقف مزجلؾي فؾحؼ.

 

 

 

 

                                 
 (.1713ومسؾؿ ) (,2685أخرجف افبخوري ) (1)

 (22977أخرجف ابـ أيب صقبي يف ادصـػ ) (2)
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 ٌلااااَفِص

 :ملػقال اد

َرًة، َمعؾقمَة ] ُحف ْفققًٓ: كالَقِصققَِّة وظبقٍد اْلقؿُ وٓ َتِصحُّ الدظَقى إٓ ُُمَرَّ َظك بف، إٓ ما ُتَصحِّ دَّ

َظك َظْؼَد كِؽاٍح، أو بقٍع، أو  َرمهقا: فقال امـ ظبقِده َمْفرًا، وكحَقه، وإن  روضِف، وإن قمقـ ذِْكقِر ُصقبقدَّ دَّ

َظت امقرأٌة كِؽقاَح َرُجقٍؾ لطَ  ِع ِشقَقى ادَّ َؾقِب َكَػَؼقٍة، أو َمْفقٍر، أو كحِقمهقا: ُشقِؿَعْت َدظقاهقا، فقنن مل َتقدَّ

َظك اإلرَث َذَكقَر َشقَبَبف. وُتْعَتقَزُ ظدالقُة اْلَبقِّـَقِة طقاهرًا، وباضـقًا، وَمقـ ُجِفَؾقْت  الـِّؽاِح: مل ُتْؼَبْؾ، وإن ادَّ

َػ اْلَبقِّـََة بف، وُأْكظَِر لقف َظدالُتف شلل ظـف، وإن َظؾَِؿ ظدالَتف: َظِؿَؾ هبا، وإن َجرَ  َح اْلقَخصُؿ الشفقَد: ُكؾِّ

ِظل ُمالزَمُتف، فنن مل َيْلِت ببقِّـٍَة: َحَؽقَؿ ظؾققف، وإن ُجِفقَؾ حقاُل اْلَبقِّـَقِة ُضؾِقَب مقـ  ثالثا إن َضَؾَبف، ولؾُؿدَّ

ِظل َتزكقُتفؿ، وَيْؽِػل فقفا َظْدٓن اْلقؿُ  ُؾ يف السمجقِة، والتزكققِة، واْلققَجرِح، َيشفداِن بَعدالتِف. وٓ ُيْؼبَ دَّ

َظقك ظققذ  والتعريقِػ، ، وإن ادَّ . وحُيَْؽقُؿ ظقذ الغائقِب إذا َثَبققَت ظؾققف احلقؼُّ والرشقالِة إٓ قققُل َظققْدَلْغِ

ْظَقى وٓ الَبقِّـَةُ قحاض ْؾِِس احلؽِؿ، وأتك بَبقِّـٍَة: مل ُتْسَؿع الدَّ َْ  .[ٍر يف البؾِد  ائٍب ظـ 

 بقون إمقر افتل تطؾى فؽل تصح افدظقى مـ اددظل, وُتؼبؾ.يف هذا افػصؾ 

َرًة، َمعؾقمَة ققلف: ) َظك بفاْلقؿُ وٓ َتِصحُّ الدظَقى إٓ ُُمَرَّ  (.  دَّ

 : هل إمر افذي ضوفى بف اددظل اددظك ظؾقف.الدظقى

ل هـقا: فقؼققأي: تؽقن بّقـي, ٓ مبفؿي, ؾقعر  ؾقفو اددظك ظؾقف, وحؼقؼي افدظقى.  وُمّررة:

ادوّدظك ظؾقوف, وبولي صوولء  ككف ٓ تصح افدظقى مبفؿي, بؾ ٓبد أن تؽقن وررة جلبغ ؾقفو ادوّدظإ

 جلّدظل ظؾقف.

إكم أقضقل لُف بـْحقِق » حؽؿ افؼووول جُلبـك ظؾقفو, ويف احلدجلٌ أن افـبل ^ ؿول: أنوالعؾة: ♦

 .(1)«ما أشؿعُ 

                                 
 شبؼ خترجيف.  (1)
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ُحف ْفقًٓ: كالَقِصقَّةِ ققلف: )  (.  وظبٍد مـ ظبقِده َمْفرًا، وكحَقه إٓ ما ُتَصحِّ

افودظقى افتول تصوح بوودجفقل, ؾوال جلشوسط ؾقفوو أن جُلعور  ادودظك بوف,  *اشتثـك ما شبؼ:

 وم َّؾ بؿ وفغ:

 : افقموقي, ؾقصح أن جلؼقل: أوموقً فف بشولء مـ مويل.إول

صوح افودظقى فق ؿول: أمفرُت ادرأة ظبدًا موـ ظبقودي, ؾقصوح موع ا فوفوي, وحقـفوو ت الثاين:

 هبذه إصوقوء, وإذا ثبتً ؾنن ادّدظك جلطوفى بام جيى فف.

َظك َظْؼَد كِؽاٍح، أو بقٍع، أو  َرمها: فال اوإن ققلف: )  (.  روضِفقمـ ذِْكِر ُص بدَّ دَّ

جلوّدظل ظؼود بقوع, أو كؽوحوًو, أو ؽوره, ؾالبود أن جلوذـر صووروط افعؼود افوذي  لإذا ـون ادّدظ

شتؾػقن يف افشوروط, ؾؼود ٓ جلؽوقن افعؼود موحقحًو ظـود افؼوووول ؾوال : ٕن افـوس وذلؽادظوه: 

 جلتلتك احلؽؿ. 

َظت امرأٌة كِؽاَح َرُجٍؾ لَطَؾِب َكَػَؼٍة، أو َمْفٍر، أو كحِقمها: ُشِؿَعْت َدظقاهاققلف: )  (.  وإن ادَّ

ى , ؾونن هوذه افوودظق-وهول تطوفبوف بوودفر, أو افـػؼوي-إذا ادظوً ادورأة أن ؾالكوًو ؿود كؽحفوو 

 ُتسؿع, وجلـظُر ؾقفو افؼووول.

 أ و تّدظل حؼًو هلو تضوقػف إػ شبى, ؾتعغ افـظر ؾقام ادظً بف.والعؾة: ♦

ِع ِشَقى الـِّؽاِح: مل ُتْؼَبْؾ ققلف: )  (.  فنن مل َتدَّ

وٓ تدظل بـػؼوي, وٓ مفور, ؾونن  -أي: أن ؾالكًو كؽحفو-إذا ـوكً ادرأة ٓ تّدظل إٓ افـؽوح 

 .افدظقى ٓ تؼبؾ

 افـؽوح حُؼ افزوج ظؾقفو, ؾال تسؿع دظقاهو بحؼ ؽرهو. أنوالعؾة: ♦

َظك اإلرَث َذَكَر َشَبَبفققلف: )  (.  وإن ادَّ

إذا ـوكوً افودظقى أكوف جلورث موـ أحوود, ؾالبود أن جلوذـر شوبى اإلرث: ـوفـؽووح, وافؼرابووي, 

 .ووكحق 
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 (.  وُتْعَتَزُ ظدالُة اْلَبقِّـَِة طاهرًا، وباضـاً ققلف: )

 يف ظودوًٓ  افشوفقد جلؽقن أن جُلشسط أكف ؿّرر وهـو -شبؼ ـام-جلرجلد هبؿ ادمفػ افشفقد  ـة:البق

 .افظوهر ظدافي جلؽػل وٓ, وافبوضـ افظوهر,

 .(2)(1)(ڈ ڈ ژ ژ) ظؿقم ؿقفف: والدلقؾ:♦

 (.  وَمـ ُجِفَؾْت َظدالُتف شلل ظـفققلف: )

ن جلطؾوى موـ جلزـقوف, وجلؽوقن إذا جفؾ افؼووول ظدافي افشفقد: ؾنكف جَلسولل ظوـفؿ, وذفوؽ بول

 ادزـل فؾشفقد ظدًٓ.

 (.  وإن َظؾَِؿ ظدالَتف: َظِؿَؾ هباققلف: )

 إن ظؾؿ افؼووول ظدافتفؿ, ؾنكف جلعؿؾ هبذه افبقـي, وٓ حوجي إػ مـ جلزـقفؿ. 

َػ اْلَبقِّـََة بف، وُأْكظَِر لف ثالثا إن َضَؾَبفققلف: )  (.  وإن َجَرَح اْلقَخصُؿ الشفقَد: ُكؾِّ

جرح اخلصُؿ يف افشفقد, ؾنكف جلطؾى مـف إؿومي افبقـي ظذ ا رح, وذـر شبى ا ورح, ؾونن إذا 

 ضوفى اإلكظور ؾنن افؼووول جلـظره ثالثي أجلوم: حتك جلليت ببقـي جرح افشفقد.

ِظل ُمالزَمُتفققلف: )  (.  ولؾُؿدَّ

 فؾؿدظل أن جلالزم اددظك ظؾقف مدة اإلكظور: ف ال  رب ؾقضوقع حؼف.

 (.  مل َيْلِت ببقِّـٍَة: َحَؽَؿ ظؾقف فننققلف: )

   إن ظجز اددظل بجرح افشفقد ظذ إحضور بقـي ظذ ذفؽ: ؾنن افؼووول حيؽؿ ظؾقف.

 : أن افعجز يف هذه اددة دفقؾ ظذ ظدافي افشفقد, وظذ ظدم مو ادظوه.والعؾة♦

                                 
 (. 2افطالق, أجلي ) (1)

 افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أكف تؽػل افعدافي طوهرًا, وؿول بف أبق حـقػي, واختوره ادزين. (2)
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ِظل َتزكقُتفؿاْلقؿُ وإن ُجِفَؾ حاُل اْلَبقِّـَِة ُضؾَِب مـ ققلف: )  (.  دَّ

إذا جفؾ افؼووول حول افشفقد, ؾنكف جلطؾى مـ اددظل أن جلزـقفؿ: فت بوً ظودافتفؿ ؾوقحؽؿ 

 فف.

 (.  َيشفداِن بَعدالتِفوَيْؽِػل فقفا َظْدٓن ققلف: )

 .(1)جلؽػل تزـقي افشوهد: أن جلزـقف ظدٓن جلشفدان بعدافتف

 (.  الرشالِة إٓ ققُل َظْدَلْغِ و وٓ ُيْؼَبُؾ يف السمجِة، والتزكقِة، واْلقَجرِح، والتعريِػ،ققلف: )

 : افتعبر مـ فغي إػ فغي أخرى, إذا احتقٍ إفقف فسمجي ـالم أحد اخلصقم.السمجة

 مو جلؽقن ظؾقف افشفقد مـ حوفي تزـقي, أو جرح. والتزكقة، واْلرح:

 افتعرجلػ بوددظل واددظك ظؾقف إذا ـون افؼووول جيفؾفؿ. والتعريػ:

 ٍض إػ ؿوٍض آخر.: افرشوفي مـ ؿووالرشالة

 ؾفذه إصوقوء: ٓ جُلؼَبُؾ ؾقفو إٓ ؿقُل اثـغ ظدفغ.

 (.  وحُيَْؽُؿ ظذ الغائِب إذا َثَبَت ظؾقف احلؼُّ ققلف: )

إذا ختؾػ اددظك ظؾقوف, وؽووب, ومل حيضوور جمؾوس افؼضووء: ؾنكوف حيؽوؿ ظؾقوف إذا ثبوً ظؾقوف 

 احلؼ, ؾنذا حضور بعد ذفؽ, وأدػ بحجتف ؾؾف ذفؽ.

ُخقذي »افعؿقموت, وـذا حدجلٌ هـد زوجي أيب شػقون أن رشقل ات ^ؿول هلو: قؾ: والدل♦

 ِِ  .(2)«مـ الـػؼة ما َيْؽػقِؽ وولَدِك، بادعرو

 .(3)ؾحؽؿ هلو ظذ أيب شػقون مع ؽقوبف

                                 
 تعدد, وهبذا افعؿؾ ظـد ـ ر مـ افؼضوة.واحد, وٓ حوجي فؾ ظـ أمحد: أكف جلؽػل فؽؾ صوهد مزكي  افرواجلي اف وكقي (1)

 (.1714)ومسؾؿ (, 5364أخرجف افبخوري ) (2)

ـون يف مؼوم افؼضوء, وفؽـ هذا ؾقف كظر وات أظؾؿ, وافصقاب: أن ^  هذا مبـل ظـد احلـوبؾي ظذ أن حؽؿ افـبل (3)

 ٓل بف كظر.ـون يف مؼوم افػتقى وفقس يف مؼوم افؼضوء, حقـفو جلؽقن يف آشتد^  حؽؿ افـبل
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َظك ظذ حاضققلف: ) ْظقَ قوإن ادَّ ْؾِِس احلؽِؿ، وأتك بَبقِّـٍَة: مل ُتْسَؿع القدَّ َْ ى ٍر يف البؾِد  ائٍب ظـ 

 (.  وٓ الَبقِّـَةُ 

إذا ـون اددظك ظؾقف حووورًا يف افبؾد, فؽـف ؽوئى ظـ جمؾس احلؽؿ, ؾنن افؼوووول ٓ جلسوؿع 

 افدظقى ؾقف, وٓ جلؿؽـف مـ احلدجلٌ ظـف, وٓ جلـظر يف افبقـي حتك حيضور ادّدظك ظؾقف.

 ر مـ افطرؾغ, وهـو ختؾػ أحد و.وأن احلؽؿ ٓ بد أن جلؽقن بؿحضوالعؾة: ♦
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 :قال ادملػ

، ٓ يف حقدودِ اهللِ: كحقدِّ الزكقا، قل إػ الؼاضقُيْؼَبُؾ كتاُب الؼاض]
ِِ ، حتقك الؼقذ ل يف كؾِّ حقؼو

ْحُؽَؿ بقف، إٓ ، وُيْؼَبُؾ فقم َحَؽَؿ بف لِقـَّػَذه، وإن كاكا يف بؾٍد واحٍد، وٓ ُيْؼَبُؾ فقم َثَبقَت ظـقَده لققَ هوكحقِ 

، وإػ كقؾِّ َمقـ َيِصقُؾ إلققف كتاُبقف مقـ قأن يؽقَن بقـَفم مسافُة الَؼْص  ٍ ٍر. وََيقُز أن َيْؽُتَب إػ قاٍض ُمَعغَّ

، فَقؼقرُأه ظؾققفم، ثقؿ َيؼققُل: قُقضاةِ ادسؾؿَغ. وٓ ُيْؼَبقُؾ إٓ أن ُيْشقِفَد بقف الؼاضق ـِ ل الؽاتقُب صقاهدي

َِ إػا ـِ فالٍن، ثؿ َيْدَفُعف إلقفمْصَفَدا أنَّ هذا كتا  .[ ُفالٍن اب

 هذا افبوب بغ ؾقف ادمفػ ضرجلؼًو مـ ضرق افؼضوء جلعتؿد ظؾقف افؼضوة.

 وهق: ـتوب افؼووول إػ افؼووول.

 والـظر الصحقح. واإلمجاع، والسـة، الؽتاب،: فقف وإصؾ♦

 .(1)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ) : ؾؼقفف:أما الؽتاب. 1

 افـبل ^ ـوتى وٓتف, وظامفف, وشعوتف. : ؾام ورد أنوأما السـة. 2

 : مـعؼد ظذ ذفؽ.واإلمجاع. 3

: ؾوهن احلوجووي داظقوي إػ ؿبقفووف, ؾوونن موـ فووف حوؼ يف بؾوود ؽوره ٓ جلؿؽـووف إثبوتووف, وأمقا الـظققر

 ومطوفبتف إٓ بؽتوب افؼووول, وذفؽ جلؼتضول وجقب ؿبقفف.

، قل إػ الؼاضقُيْؼَبُؾ كتاُب الؼاضققلف: ) ، ٓ يف حقدودِ اهللِ: كحقدِّ ل يف كقؾِّ حقؼو
ِِ حتقك الؼقذ

 (.  هالزكا، وكحقِ 

ـتوب افؼووول إػ افؼووول جلؼبوؾ يف ـوؾ حؼوقق أدمقوغ: ـووفبقع, وكحوقه, حتوك افؼوذ , 

 وافطالق, وافـؽوح, وؽرهو.

                                 
 (. 29افـؿؾ, أجلي ) (1)



  

 
 القضاااااااااااااااا ءكتاااااااااااااااا   

 
481 

أن ذفؽ يف معـك افشفودة ظذ افشفودة, وهل يف ادول, ومو ؿصد مـوف ادوول مؼبقفوي, : والعؾة♦

 ؽقن مؼبقفي ؾقام هق يف معـوهو.ؾؽذفؽ جيى أن ت

 أمو يف احلدود افتل هل حؼقق ت: ـوفزكو, واخلؿر, وكحق و ؾال جُلؼبؾ ؾقفو.

أن احلد ت تعوػ مبـل ظوذ افسوس, وافودرء بوفشوبفوت, واإلشوؼوط بووفرجقع ؾقفوو,  :والعؾة♦

 .(1)ؾشدد يف ؿبقهلو مـ ؽر اددظك ظؾقف

   (.قـَّػَذه، وإن كاكا يف بؾٍد واحدٍ وُيْؼَبُؾ فقم َحَؽَؿ بف لِ ققلف: )

جلؼبؾ أن جلؽتى ؿوض إػ ؿوض آخر بحؽؿ ظذ أحد مـ افـوس: فقؼقم افؼوووول اف ووين بتـػقوذ 

 احلؽؿ.

ـوذا موـ ادوول, ؾقؽتوى بوف ٕحود  و: جلؼقل إول: فؼود ثبوً ظـودي أن فزجلود ظوذ ظؿورمثالف

 افؼضوة: فقـػذ هذا احلؽؿ: ؾقؼبؾ وإن ـوكو يف بؾد واحد.

وفوى موو حيتووج إػ هوذا إذا ـوون أحود و يف بؾود, وأخور ادؽتوقب فوف يف بؾود اخلصووؿغ, وؽ

 ؾقؽتى فف: فقـػذ احلؽؿ.

 (.  رٍ قوٓ ُيْؼَبُؾ فقم َثَبَت ظـَده لَقْحُؽَؿ بف، إٓ أن يؽقَن بقـَفم مسافُة الَؼْص ققلف: )

إػ ؿووٍض يف افبؾود:  إذا أثبً افؼووول افؼضوقي, ومل حيؽؿ ظذ مووحبفو, ؾؾوقس فوف أن جلؽتوى

 فقحؽؿ بذفؽ, ـلن جلؼقل فف: فؼد شؿعً افبقـي ؾوحؽؿ ظذ ؾالن. 

 فؽـ فق ـون بقـفام مسوؾي ؿصور ؾقصح ذفؽ.

، وإػ كؾِّ َمـ َيِصُؾ إلقف كتاُبف مـ ُقضاةِ ادسؾؿغَ ققلف: ) ٍ  (.وََيقُز أن َيْؽُتَب إػ قاٍض ُمَعغَّ

إمووو بوشووؿف, أو بجفووي ظؿؾووف: ـؼووووول افبؾوود جيووقز فؾؼووووول أن جلقجووف ـتوبووف فؼوووض معووغ 

 افػالين.

                                 
افؼقل اف وين: أكف جُلؼبؾ يف ـؾ احلؼقق ت, وفمدمل, ومـ ذفؽ: احلدود, وهق ؿقل ادوفؽقي, واختوره: ابـ تقؿقي,  (1)

 وافع قؿغ.
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وجيقز أن جلقجف إػ ؿوٍض ؽر معغ مـ ؿضوة ادسؾؿغ, ـلن جلؼقل: إػ مـ وموؾف ـتوويب موـ 

 افؼضوة, وجلؾزم مـ ومؾف مـ افؼضوة ؿبقل هذا افؽتوب.

، فَقؼرُأه ظؾققفمقوٓ ُيْؼَبُؾ إٓ أن ُيْشِفَد بف الؼاضققلف: ) ـِ ْصقَفَدا ا، ثقؿ َيؼققُل: ل الؽاتُب صاهدي

ـِ فالٍن، ثؿ َيْدَفُعف إلقفم َِ إػ ُفالٍن اب  (.  أنَّ هذا كتا

جُلشسط فؼبقل ـتوب افؼووول إػ افؼووول: أن جُلشفد افؼووول افؽوتُى صوهدجلـ ؾقؼرأ ظؾوقفام 

 .(1)ذفؽ, وجلشفدان ظذ أن هذا ـِتوُبُف إػ ؾالن

قد افشفقد, ؾؽوون ـتووب افؼوووول فؾؼوووول افؼووول فقس فف أن حيؽؿ إٓ بقج أن: والعؾة♦

 جلشسط فؾبً بف وجقد صفقد.

 

 

 

 

                                 
مـ  افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أن افشفودة فقسً بشورط, بؾ جيقز افعؿؾ بؽتوبي افؼووول إذا ظُر  خطف, وـون (1)

 , وهل اختقور: ابـ تقؿقي, وابـ افؼقؿ.وً ملمقك أومؾف ظدًٓ 
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 :قال ادملػ

قققَرٍر، أو َردِّ ِظققَقٍض إٓ برضقققإمققالِك التققل ٓ َتـؼِسققُؿ إٓ بَضقق قِسققؿةُ  ٓ َهقققزُ ] : قك الشُّ َِ ركا

، وإرضِ  ـِ ِم، والطاحقِن الصغري وِر الصغاِر، واحلمَّ ٍَ  كالدُّ ٍَ، وٓ قِقؿقٍة كبِـقا ُل بقلجزا التل ٓ َتَتَعقدَّ

قا مقا ٓ َضق َرَر، قأو بِْئٍر يف بعِضفا، ففذه الِؼسؿُة يف ُحْؽِؿ البقِع، وٓ َُيَْزُ َمقـ اْمَتـَقَع مقـ قِْسقَؿتِفا. وأمَّ

القاشققعِة  وٓ َردَّ ِظققَقٍض يف قِسققؿتِف: كالَؼْرَيققِة، والُبسققتاِن، والققداِر الؽبققرةِ، وإرِض، والققدكاكغِ 

ريُؽ قِسقؿَتفا قواْلقَؿؽقِؾ، وادقزوِن مـ ِجـٍْس واحٍد: كإدهاِن، وإلباِن، وكحِقهقا، إذا َضَؾقَب الشق

ق َِ أن َيتؼاَشقُؿقا بلكػِسقفؿ، وبَؼاِشقٍؿ قُأْجِزَ أَخُر ظؾقفا، وهذه الِؼسؿُة إفراٌز، ٓ َبْقٌع. وََيققُز لؾشُّ ركا

ظققا لِزَمقت  َيـِْصُبقكف، أو َيسقللقَن احلقاكِؿَ  كْصقَبف، وُأْجَرُتقف ظقذ َققْدِر إمقالِك، فقنذا اْقَتَسقؿقا أو اْقَسَ

ظقا: جازَ   .[الِؼسؿُة، وكقػ اْقَسَ

ًُ افشولء إذا جعؾُتف أؿسومًو, وافِؼسؿ افـصوقى. الؼسؿة لغة: ـْ ؿسؿ  ِم

 نققز بعض إكصبوء ظـ بعض. واصطالحًا:

 فتل حتصؾ بغ افشورـوء. بقون أحؽوم افؼسؿي ا وادراد هبذا الباب:

وإكام أحلؼ ببوب افؼضوء: ٕن افشوورـوء ؿود حيصوؾ بقوـفؿ كوزاع, وؽوفبوًو حيتووج يف افؼسوؿي إػ 

 حؽؿ افؼووول.

 :: الؽتاب، والسـة، واإلمجاعإصؾ يف الؼسؿة مـ حقث الدلقؾ♦

 .(1)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) ؼقفف تعوػ:ؾأما الؽتاب: . 1

ًِ  َجَعَؾ » ؾحدجلٌ جوبروأما السـة: . 2 ؾي َموٍل مَلْ جُلْؼَسْؿ, َؾونَِذا َوَؿَعو ـُ ْػَعَي يِف  َرُشقُل اتِ ^ افشُّ

ًِ افطُُّرُق, َؾاَل ُصْػَعيَ واحلُُدوُد, َوُم  َؾ  .(2)«ري

                                 
 (.28افؼؿر, أجلي ) (1)

 (.2213أخرجف افبخوري ) (2)
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 .(1)«ؿسؿ افـبل ^ خقز ظذ ثامكقي ظشور شفامً »و

 ؾلمجع ادسؾؿقن يف ا ؿؾي ظذ جقاز افؼسؿي. وأما اإلمجاع:. 3

 :افؼسؿي كقظون 

 : وهل افتل جلشسط هلو اتػوق مجقع افشورـوء ظؾقفو.وػ: قسؿة تراضإ

: وهل افتل ٓ جلشسط هلو اتػوق افشورـوء, بؾ جيز مـ امتـوع, وجلوليت بقو وو الثاكقة: قسؿة إجبار

 بوفتػصوقؾ.

َِ قشُّ ك القَرٍر، أو َردِّ ِظَقٍض إٓ برضقإمالِك التل ٓ َتـؼِسُؿ إٓ بَض  قِسؿةُ  ٓ َهقزُ ققلف: )  (.  ركا

 .لوهذه إصورة فؼسؿي افساو

أن جلستى ظذ افؼسؿي وورر, أو رّد ظقض مـ أحود افشوورجلؽغ فمخور, وحقـفوو  وادراد هبا:

 ؾالبد ؾقفو مـ تراوول افشورـوء ظؾقفو.

 .(2)«ٓ ضقرَر، وٓ ضقرارَ » ظؿقم ؿقفف ^:: والدلقؾ♦

ِم، والطقاحقِن اققلف: ) وِر الصقغاِر، واحلقمَّ ٍَ، كالدُّ ُل بقلجزا ، وإرِض التقل ٓ َتَتَعقدَّ ـِ لصقغري

ٍَ أو بِْئٍر يف بعِضفا، ففذه الِؼسؿُة يف ُحْؽِؿ البقعِ   (.  وٓ قِقؿٍة كبِـا

هذه أم ؾي ظذ إصوقوء افتل جلستى ووورر ظوذ ؿسوؿتفو: وذفوؽ فصوغرهو: ؾونذا ُؿسوؿً ؿوّؾ 

 آكتػوع هبو.

 افتل ٓ تؼسؿ أجزاء. ؾذـر افدور افصغور, واحلاّمم افصغر, وإرض

 :ؾفذه إصوقوء, وكحقهو, هلو حؽامن 

 ؿسؿتفو يف حؽؿ افبقع. احلؽؿ إول:

                                 
  (.475(, ووعػف إفبوين يف وعقػ أيب داود )3515( و)2736(, وأبق داود )15475أمحد )أخرجف  (1)

هد مـ حدجلٌ ظبودة بـ افصومً, اوفف صق ( مـ حدجلٌ ابـ ظبوس,2341(, وابـ موجف )2865أخرجف أمحد ) (2)

هرجلرة, وجوبر بـ ظبد ات, وظوئشي بـً أيب بؽر افصدجلؼ, وثعؾبي بـ أيب موفؽ  شعقد اخلدري, وأيب وأيب

 (.896, ومححف إفبوين يف اإلرواء )فبوبي  , وأيبلافؼرط
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إذا أردكو أن كؼسؿفو, أو جللخذهو أحد و, وجلرجع ظذ أخر بووف ؿـ, ؾالبود موـ  :هذا وظذ•

 تقاؾر صوروط افبقع, وافساوول بقـفام.

 جل بً فؾبقع.وجل بً هلو خقور ادجؾس, وافشورط, وكحق ذفؽ ممو 

 وشقاء يف ذفؽ مو ؾقف رد ظقض, أو ؾقام فقس ؾقف رد ظقض.

   (.وٓ َُيَْزُ َمـ اْمَتـََع مـ قِْسَؿتِفاققلف: )

 إذا امتـع أحد افشورجلؽغ مـ افؼسؿي, وـون جلؾحؼف وورر مـفو: ؾنكف ٓ جيز. احلؽؿ الثاين:

 جيز اإلكسون ظؾقف أن ؾقفو إمو ووررًا, وإمو رّد ِظَقٍض, وـال و ٓ :والعؾة♦

 فم العؿؾ؟فؽـ فق ـون افشورجلؽون جلتضورران بوفشوراـي, ويف ؿسؿفو وورر أجلضًو: 

 ثؿ جلؼسؿ ادول بقـفام.وافعؿؾ أن جلبوع ادول, أو افعؼور, وكحق , 

ـؼسؿ, ورؾض أحد افشورجلؽغ افتـوزل فمخر بعقض: ؾنكف حقـفوو جلبقً مغر ٓ  مثال ذلؽ:

 ـفام اف ؿـ.بوع افبقً, وجلؼسؿ بقجل

ققا مققا ٓ َضققققلققف: ) َرَر، وٓ َردَّ ِظققَقٍض يف قِسققؿتِف: كالَؼْرَيققِة، والُبسققتاِن، والققداِر الؽبققرةِ، قوأمَّ

وإرِض، والققدكاكِغ القاشققعِة واْلقققَؿؽقِؾ، وادقققزوِن مققـ ِجققـٍْس واحققٍد: كإدهققاِن، وإلبققاِن، 

 (.  ُر ظؾقفاريُؽ قِسؿَتفا ُأْجِزَ أَخ قوكحِقها، إذا َضَؾَب الش

وهول افتول ٓ ووورر يف ؿسوؿفو, وٓ رد  هذه إصقارة إػ الؼسقؿ الثقاين: وهقق قسقؿة اإلجبقار:

 ظقض: ؾفذه  ى ؿسؿتفو إذا ضؾى أحد افشورجلؽغ, ؾنن أبك أخر أجز ظذ ذفؽ.

 فؾضورر احلومؾ بوفشوراـي, وؾقف كػعًو فؾشورجلؽغ. يف ذفؽ إزافيً  أن: والعؾة♦

أفػ مس, وٓ وورر يف ؿسؿتفو, ؾنذا ضؾى أحد افشورجلؽغ افؼسوؿ  أرض تسووي مثال ذلؽ:

ؾن و تؼسؿ: فعدم وجقد افضورر ظذ افشوورجلؽ أخور, وحقـفوو جلؽوقن فؽوؾ واحود موـفام مخسوامئي 

 مس.
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 (.  وهذه الِؼسؿُة إفراٌز، ٓ َبْقعٌ ققلف: )

 هذه افؼسؿي إؾراز حلؼ أحد افشورجلؽغ مـ أخر, وفقسً بقعًو ـوٕوػ. 

أ و إذا ّنً ؾؾوقس ٕحود و افرجوقع بحجوي أن فوف اخلقوور, إٓ إن طفور يف  :هذا ظذ ويـبـل•

 افؼسؿي ؽبـ ؾوحش, ؾن و تبطؾ.

فزجلد, وظؿرو أرض ؿدرهو أفوػ موس ؾؼسوؿً, وأجرجلوً بقوـفام ؿرظوي مثال قسؿة اإلجبار: 

نكف ٓ جلساجع أحوٌد: ؾقؿـ جللخذ افـصوقى, وفقس يف أحد افـصوقبغ ؽبـ ؾوحش فمخر: ؾنذا نً ؾ

 بحجي أن فف اخلقور: ٕ و ؾرز, وفقسً بقعًو.

َِ أن َيتؼاَشُؿقا بلكػِسفؿ، وبَؼاِشٍؿ َيـِْصُبقكف، أو َيسللقَن احلاكَِؿ كْصَبفقوََيقُز لؾشُّ ققلف: )  (.  ركا

 :أن إمو خمرون, ؾفؿ افؼسؿي افشورـوء أراد إذا♦

 وجلرووك ـؾ مـفؿ بؼسؿي أخر. , -إن ـوكقا أهؾ معرؾي -جلتؼوشؿقا بلكػسفؿ -

بقا ؿوشاًم جلؼسؿ بقـفؿ وجلروقا بف: ٕن احلؼ هلؿ, ٓ جلعدوهؿ.  -  أو جلـصي

 أو جلساؾعقا إػ افؼووول فتقيل افؼسؿ, أو جلقـؾ مـ جلؼسؿ هلؿ. -

 ضؾى ذفؽ حؼ هلؿ, ؾجوز أن جلسلفقه احلوـؿ: ـغره مـ احلؼقق. أن: والعؾة♦

 (.  ٕمالكِ وُأْجَرُتف ظذ َقْدِر اققلف: )

ـوام هوق افقاؿوع أن يف إراووول -فق ـون افذي كصبقه ؿوشواًم بقوـفؿ أخوذ أجورة ظوذ ذفوؽ 

ؾنن أجرة افؼوشؿ ظذ افشوورـوء بؼودر مؾوؽ ـوؾ واحود, ؾؿوـ فوف كصوػ إرض, ؾعؾقوف  -افؽبرة

 كصػ إجرة وهؽذا.

ظقا لِزَمت الِؼسؿةُ ققلف: )  (.  فنذا اْقَتَسؿقا أو اْقَسَ

 , أو أجروا افؼرظي بقـفؿ: ؾنن افؼسؿي تؽقن ٓزمي, وفقس ٕحد مـفؿ افساجع.إذا اؿتسؿقا

ظقا: جازَ ققلف: )  (.  وكقػ اْقَسَ

افؼرظوي مل جلوورد يف مووػتفو صووولء معووغ ٓبوود مـووف: وفووذا ؾرجووع يف حتدجلوودهو فؾعوور , ؾؽقووػ 

ؿٌي(.  اؿسظقا جوز, وهذا مـ ؾروع افؼوظدة افؽزى: )افعودة ُوَؽَّ
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 :قال ادملػ

ْظقى اْلقؿُ ] ْك. وٓ َتِصقحُّ القدَّ َظك ظؾقف: َمقـ إذا َشقَؽَت: مل ُيقْسَ ِظل: َمـ إذا َشَؽَت: ُتِرَك، واددَّ دَّ

، وإذا َتداَظَقا َظْقـًا بقِد أحقِدمها: َفِفقَل لقف مقَع َيؿقـِقف، إٓ أن تؽققَن لقفقواإلكؽاُر إٓ ِمـ جائِز التََّص  ِِ  رُّ

 .[َل لؾخارِج بَبقِّـَتِف، وُلِغَقْت َبقِّـَُة الداخؾِ قَبقِّـٌَة فال حَيْؾِػ، وإن أقاَم كؾُّ واحٍد َبقِّـًَة أَنا لف: ُقِض 

 : مجع دظقى.الدظاوى

 .-جلطؾبقن مو: أي- (1)(ٿ ٿ ٹ) افطؾى, ومـف: لغًة:

 : إووؾي اإلكسون إػ كػسف اشتحؼوق صولء يف جلد ؽره, أو ذمتف.رظاً قوص

 :وافػرق بغ افدظقى واإلؿرار 

 (.يل ظذ فالن كذاأكف يف افدظقى جلضوقػ حؼًو فـػسف ظذ ؽره: ـؼقفف: )

 (.أقر أن لػالن ظعَّ كذاوامو يف اإلؿرار ؾفق جلضوقػ حؼًو فغره ظذ كػسف: ـؼقفف: )

 مجع بقـي. البقـات:

 .  (2): افشفقدرظاً قص ً: افعالمي افقاوحي. لغة

ظِ اْلقؿُ ققلف: ) كْ دَّ َظك ظؾقف: َمـ إذا َشَؽَت: مل ُيْسَ  (.  ل: َمـ إذا َشَؽَت: ُتِرَك، واددَّ

 بّغ مـ هق ادّدظل، ومـ هق اددظك ظؾقف؟ 

:مـ إذا شؽً ظـ افدظقى ُترك. فادّدظل 

:(3)مـ إذا شؽً مل جُلسك واددظك ظؾقف. 

                                 
 (. 57جلس, أجلي ) (1)

ل: افبقـي: اشؿ فؽؾ مو جلبغ احلؼ, وجلظفره, وجلدخؾ ؾقفو وؿقؾ: افبقـي أوشع مـ ـق و افشفقد ؾؼط, بؾ جلؼو (2)

 . وافشفقد, وافؼرائـ, وكحقهو, وهذا افؼقل اختوره: ابـ تقؿقي, وابـ افؼقؿ, وؽر 

 وؿقؾ: اددظل: مـ جلضوقػ افشولء فـػسف, واددظك ظؾقف: مـ جلـؽره, وهذا فعؾف أؿرب. (3)
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ْظقى واإلكؽاُر إٓ ِمـ جائِز التََّص ققلف: )  (.  ِِ رُّ قوٓ َتِصحُّ الدَّ

 افدظقى واإلكؽور ٓ جلؼبالن إٓ مـ جوئز افتصور , وهق احلر, افبوفغ, افعوؿؾ, افرصوقد.

 (.  وإذا َتداَظَقا َظْقـًا بقِد أحِدمها: َفِفَل لف مَع َيؿقـِفققلف: )

 فادسللة  ا ثالث حآت: إذا ادظك اثـون ظقـًو, وهل بقد أحد و,

تؽقن دـ هل بقده مع جلؿقـف: بلن حيؾوػ: ٕن جوكبوف تؼوّقى  ؾن و إوػ: إن مل يؽـ هـاك بقـة،

 بوفقد, ؾفذا أؿقى ممـ فقسً بقده.

 (.  إٓ أن تؽقَن لف َبقِّـٌَة فال حَيْؾِػققلف: )

 , ؾتؽقن دـ أؿوم افبقـي.الثاكقة: أن يؽقن مع أحدمها بقـة

ظل...» :^ظؿقم ؿقفف  :والدلقؾ♦ جلليت موـ هول بقوده بشوفقد  , وافبقـي: أن(1)«البقِّـُة ظذ اددَّ

 أ و فف.

 (.  َل لؾخارِج بَبقِّـَتِف، وُلِغَقْت َبقِّـَُة الداخؾِ قوإن أقاَم كؾُّ واحٍد َبقِّـًَة أَنا لف: ُقِض ققلف: )

 : مـ ـوكً افعغ بقده. الداخؾ

 مـ مل تؽـ افعغ بقده. واخلارج:

 فؾؿـ تؽقن؟, الثالثة: أن يؼقؿ كؾ واحد مـفم بقـة

 ُو فؾخورج, وهق افذي فقس جلده ظؾقفو. هب كؼضوجل 

ظل...»أكف هوق ادوّدظل, ويف احلودجلٌ: : والعؾة♦ , ؾونذا أؿووم افبقـوي ُؿضوول (2)«البقِّـقُة ظقذ ادقدَّ

 .(3)فف

[] 

                                 
 (.2897ظؿرو, ومححف إفبوين يف محقح ا ومع )( مـ حدجلٌ ظبد ات بـ 1341أخرجف افسمذي ) (1)

 (.2897( مـ حدجلٌ ظبد ات بـ ظؿرو, ومححف إفبوين يف محقح ا ومع )1341أخرجف افسمذي ) (2)

 هبو فؾداخؾ, وهق مـ ـوكً حتً جلده, وهق ؿقل أـ ر افعؾامء. كؼضوافرواجلي ظـ أمحد: أكف جلُ  (3)
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 :قال ادملػ

ققفاداِت يف  ققِر حققؼِّ اهللِ َفققْرُض كِػايققٍة، وإن مل ُيقَجققْد إٓ] ققُؾ الشَّ ؿُّ َ ظؾقققف.  ََتَ ـْ َيْؽِػققل: َتَعققغَّ َمقق

َؾفا، َمتك ُدِظَل إلقف، وَقِدَر بال َض  ؿَّ َرٍر يف َبَدكِف، أو ِظْرِضف، أو مالِقف، أو قوَأداُؤها َفْرُض ظٍغ ظذ َمـ ََتَ

ِؾ، وٓ حَيِؾُّ كِتمَُنا، وٓ أن َيشفَد إٓ بم َيْعَؾُؿف برؤيقٍة، أو َشقمٍع، أو اشتػاَضقٍة،  َأْهؾِف، وكذا يف التََّحؿُّ

ُر ِظْؾُؿققف بققدوَِنا: كـََسققٍب، ومقققٍت وِمْؾققٍؽ ُمْطَؾققٍؼ، وكِؽققاٍح وَوْقققٍػ وكحِقهققا. وَمققـ َصققِفَد  فقققم َيَتَعققذَّ

ْرٍب، أو قِرَقٍة، أو ُصققروضِف. وإن َصقِفَد بَرضقاٍع، أو َشققبـِؽاٍح، أو  ِره مـ الُعؼقدِ، فال ُبدَّ ِمـ ذِْكِر ُص 

، فنكف َيِصُػف، وَيِصُػ  ٍِ الزكقا بقِذْكِر الزمقاِن، وادؽقاِن، واْلققَؿْزيِنِّ هبقا، وَيقْذُكُر مقا ُيْعَتقَزُ لؾُحْؽقِؿ،  َقْذ

َتَؾُػ بف يف الُؽؾِّ   .[وُفْ

 : مجع صفودة, مشتؼي مـ ادشوهدة: ٕن ادشوهد شز ظام صوهده. الشفادات

 ضؼًو, وادعوجلـي.احلضقر, واحلؾػ, واإلخبور بوفشولء خزًا كو وتطؾؼ يف الؾغة ظذ معان مـفا:

ام ظؾؿوف بؾػوظ: أصوفد, أو صوفدت, ؾالبود أن تؽوقن مووقغي إداء بؾػوظ: بو: اإلخبور رظاً قص

 .(1)أصفد, أو صفدت

                                 
جلتعغ افؾػظ, وأي موقغي كطؼ هبو بؼصد أداء افشفودة: ؾنكف جلؽػل, وهق ؿقل  افراوجلي اف وكقي: ظـ أمحد: أكف ٓ (1)

 ادوفؽقي, واحلـػقي, وظزاه ابـ افؼقؿ فؾجؿفقر. 
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 :، والـظر الصحقحإصؾ يف الشفادة مـ حقث الدٓلة: الؽتاب، والسـة، واإلمجاع♦

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ) آجلوووت مـفووو: فؿققـ الؽتققاب:( 1

 .(1)(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

أٓ أخققُزُكؿ بَخققِر » مرؾقظوًو: أحودجلوٌ مـفووو: حوودجلٌ زجلود بووـ خوفوود  ومقـ السققـة:( 2

فادةِ قبَؾ أن ُيْسلَ ا... َِ؟ الَّذي يلِت الشَّ فدا  .(2)«الشُّ

 ؾلمجع أهؾ افعؾؿ ظذ مشوروظقتفو, وإن اختؾػقا يف مسوئؾ مـفو. وأما اإلمجاع:( 3

 فودة: حلصقل افتجوحد بغ افـوس., ؾهن احلوجي داظقي إػ افشوأما الـظر

َ ققلققف: ) ـْ َيْؽِػققل: َتَعققغَّ ققفاداِت يف  ققِر حققؼِّ اهللِ َفققْرُض كِػايققٍة، وإن مل ُيقَجققْد إٓ َمقق ققُؾ الشَّ ؿُّ ََتَ

 (.  ظؾقف

 يف افشفودة حتؿٌؾ, وأداٌء, وإداء: تلدجلتفو ظـد افؼووول.

ؾورض ظوذ افؽػوجلوي, إذا ؿووم هبوو  ؾتحؿؾ افشفودة ؾقام جلتعؾؼ بحؼقق أدمقغ إمؾ ؾقف: أكف

 مـ جلؽػل شؼط اإلثؿ ظـ افبؼقي, وإن مل جلقجد ؽره تعقـً ظؾقف.

 وإكام ـوكً ؾروًو: ٕكف بدو و تضوقع احلؼقق.

وإكام ـوكً ظذ افؽػوجلي: ٕن ادؼصوقد مـفوو جلـودؾع بشوفقد افوبعض, ؾونذا ؿووم هبوو موـ جلؽػول 

 عغ ظذ مـ وجد: وهذا صلن ؾرض افؽػوجلي.جلسؼط ظـ افبوؿغ, وإذا مل جلؼؿ هبو مـ جلؽػل جلت

َؾفقا، َمتقك ُدِظقَل إلققف، وَققِدَر بقال َضقققلف: ) ؿَّ َرٍر يف َبَدكِقف، أو قوَأداُؤها َفقْرُض ظقٍغ ظقذ َمقـ ََتَ

 (.  ِظْرِضف، أو مالِف، أو َأْهؾِف

ؾورض ظوغ ظوذ موـ حتؿؾفوو متوك دظول إػ ذفوؽ, وؿودر ظوذ إداء حؽؿ أداَ الشقفادة :

 ر جلؾحؼف يف مول, وٓ كػس, وٓ أهؾ, وٓ ظرض.بدون وور

                                 
 (. 4افـقر, أجلي ) (1)

 .(1719أخرجف مسؾؿ ) (2)



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
512 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ) , وؿقفوووووف:(1)(ٹ ٹ ڤ) ؿقفوووووف تعووووووػ: :والقققققدلقؾ♦

 .(3)(2)(ۀ

ؾِ ققلف: )  (.وكذا يف التََّحؿُّ

 ؾقشسط يف حتؿؾ افشفودة أجلضًو: اكتػوء افضورر.

 (.وٓ حَيِؾُّ كِتمَُناققلف: )

 ٓ حيؾ إلكسوٍن حتّؿؾ صفودة أن جلؽتؿ أداءهو.

 , ؾفذا وظقد دـ ـتؿ مع ظدم افضورر.(4)(ٹ ٹ ڤ) ؿقفف تعوػ: :الدلقؾو♦

 ودو يف ـتؿفو مـ إووظي احلؼقق. 

ُر ِظْؾُؿقف بقدوَِنا: ققلف: ) وٓ أن َيشفَد إٓ بقم َيْعَؾُؿقف برؤيقٍة، أو َشقمٍع، أو اشتػاَضقٍة، فققم َيَتَعقذَّ

 (.  هاكـََسٍب، ومقٍت وِمْؾٍؽ ُمْطَؾٍؼ، وكِؽاٍح وَوْقٍػ وكحقِ 

:أصور إػ ضرق افعؾؿ بودشفقد بف, وهل 

افرؤجلي دو جلرجلد أن جلشفد بف: ـؿـ جلشوفد ظوذ ؾوالن أكوف شوورق موـ ؾوالن, وهوق إكوام صوفد  .1

 ظؾقف: ٕكف رآه.

 افسامع دو جُلسؿع: ـؿـ جلشفد أن ؾالكًو ؿذ  ؾالكًو, أو ضؾؼ, أو أظتؼ, وكحقه. .2

شتػوَض ظـد افـوس, واكتشور, ؾتجوقز افشوفودة بوذفؽ, إمُر إذا ا وادراد هبا:آشتػووي:  .3

 بشورط أن جلؽقن ؾقام جلتعذر ظؾؿف ؽوفبًو إٓ بدٓفي آشتػووي. 

                                 
 (.282افبؼرة, أجلي ) (1)

 (.282افبؼرة, أجلي ) (2)

ػوجلي, ؾنذا ؿوم بف مـ جلؽػل شؼط ظـ افبؼقي: ـوفتحؿؾ, وهق ؿقل افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أن أداءهو ؾرض ـ (3)

 مجفقر افعؾامء.

 (.282افبؼرة, أجلي ) (4)
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وادؼصقد موـ آشتػوووي: ضرجلوؼ موـ ضورق افعؾوؿ افتول تـػول افتفؿوي ظوـ »ؿول ابـ افؼقؿ: 

 .(1)«افشوهد, واحلوـؿ, وهل أؿقى مـ صفودة اثـغ مؼبقفغ

ػووي بو:وم ؾ ادمفػ فالشت 

 : ؾوٓشتػووي تشفد أن هذا ابـ هلذا افرجؾ, وإن مل حيضور افـوس كؽوح أبقف ٕمف.الـسب أ.

 : ؾوٓشتػووي تشفد أن ؾالكًو موت.ادقتب. 

: ؾوٓشتػوووي تشوفد أن هوذا افبقوً مؾوؽ فزجلوٍد, وهوق أموٌر مطؾوؼ, بخوال  مؾؽ مطؾؼ ج.

أو َوِرثوف مـوف, ؾفوذا مؾوؽ مؼقوٌد بوفشووراء, أو ادؼقد: ـام فق اشوتػوض أكوف ُمؾؽوف اصوساه موـ ؾوالن, 

 اإلرث, أو اهلبي, ؾال تؽػل ؾقف آشتػووي: ٕكف ٓ جلتعذر بدو و.

 ؾتشفد أن هذه زوجي هلذا: ٕكف مستػقض ظـد افـوس. الـؽاح:د. 

 : ؾتشفد بوٓشتػووي أن هذه إرض وؿػ.الققػهو. 

 : ؾتشفد بوٓشتػووي أن هذا مقػ فػالن.القَٓو. 

 ؾتشفد بوٓشتػووي أن هذا افقيل ظذ همٓء. القٓية: ز.

 :  بف بادشفقد العؾؿ ضرق ظذ والدلقؾ♦

( أن افشوهد خمز, وجلستى ظوذ إخبووره حؼوقق, ؾؾوزم أن جلؽوقن متقؼـوًو مموو جلشوفد بوف, ؿوول 1

   .(2)(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) تعوػ:

: َتققرى ؾؼوووَل  فودة؟ُشوو َؾ رشووقُل ات^ ظووـ افشوو»ويف احلوودجلٌ ظووـ ابووـ ظبوووس ؿووول:  (2

ؿَس؟    .(3)«ظَذ مثؾِفا فاصَفد، أو َدعْ  ؿوَل:كَعؿ, ؿوَل:الشَّ

   وافشفودة بغر ظؾٍؿ رجؿ بوفغقى, وذفؽ حرام.

                                 
 (.1/537« )افطرق احلؽؿقي» (1)

 (.36اإلشوراء, أجلي ) (2)

 وإشـوده وعقػ. (,4/18وأبق كعقؿ يف احلؾقي ) ,(15469أخرجف افبقفؼل يف دٓئؾ افـبقة ) (3)
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 (.  روضِفقوَمـ َصِفَد بـِؽاٍح، أو  ِره مـ الُعؼقدِ، فال ُبدَّ ِمـ ذِْكِر ُص ققلف: )

 ت ؾقفو. مـ صفد هبذه إمقر, ؾال بد أن جلذـر افشوروط افتل ورد

افـوس شتؾػقن يف افشوروط, وربام اظتؼد افشوهد مو فوقس بصوحقح موـ افعؼوقد  أن: والعؾة♦

   محقحًو, ؾؽون ٓبد مـ ذـر افشوروط.

، فنكف َيِصُػفقِرَقٍة، أو ُص قوإن َصِفَد بَرضاٍع، أو َش ققلف: ) ٍِ    .(ْرٍب، أو َقْذ

  صػ ذفؽ.إذا صفد برووع, أو شورؿي, أو صورب مخر, أو ؿذ , ؾنكف جل

   جلذـر ظدد افروعوت, وكحق ذفؽ, وٓ جلؽػل أن جلشفد أكف ابـفو مـ افرووع. فػل الرضاع:

جلذـر ادسووروق, وافـصووب, واحلورز, وموػي افسوورؿي, ـولن شوز أكوف أخوذ موـ  ويف السقرقة:

  افبقً, ومـ ثقبف وهق كوئؿ, وكحق ذفؽ.

: فقتؿقوز حوول موـ جيوى افؼطوع ٕكف ؿد جلؽقن أخذ ممـ جلبووح أخوذ موفوف, ؾتعوغ ذـوره وذلؽ:

  بسورؿي موفف, مـ حول مـ ٓ جيى افؼطع بف.

  جلصػ اخلؿر مـ أي إصوقوء هق. رب:قويف الُش 

  جلذـر افؾػظ افذي ؿذ  بف. ويف الؼذِ:

أن هذه ـؾفو أمقٌر هلو اظتبوور يف احلود, وشتؾوػ هبوو يف إؿومتوف موـ ظودمفو, وموػتف : والعؾة ♦

  وؽر ذفؽ.

 (. الزكا بِذْكِر الزماِن، وادؽاِن، واْلقَؿْزيِنِّ هبا وَيِصُػ ققلف: )

ن إجلشسط يف افشفودة بوفزكو أن جلذـر تػوموقؾ افقاؿعي, زموكًو, ومؽوكًو, وموػي: ؾقؼوقل مو اًل: 

   ؾالكًو زكك بػالكي يف مؽون ـذا, يف زمـ ـذا, وأكف رأى ذـره يف ؾرجفو.



  

 
 الشاااااااااااااً دات كتااااااااااااا    

 
515 

 (.  َتَؾُػ بف يف الُؽؾِّ وَيْذُكُر ما ُيْعَتَزُ لؾُحْؽِؿ، وُفْ ققلف: )

ُر يف افشفودة: أن جلذـر مو جلعتز فؾحؽؿ, وموو شتؾوػ بوف احلؽوؿ, وهوذا يف موو  ـَ افضوبط ؾقام جُلذ

جلشفد بف, أمو مو ٓ شتؾػ بف احلؽؿ ؾال حوجي فذـره, فؽـ ربام جلسلفف افؼووول ظوـ ذفوؽ: فقت بوً 

   مـ وبطف فؾشفودة.

م اًل أن جلؼقل: ـوون افؼووذ  حوول افؼوذ  جوفسوًو  : ٓ حوجي يف افشفودة ظذ ؿذٍ  مثال ذلؽ

 جللـؾ, أو ؿد خرج مـ ادسجد, وكحق ذفؽ. 

   : ٕن م ؾ هذه إصوقوء ٓ شتؾػ هبو احلؽؿ, فؽـ ربام شلفف افؼووول فالشت بوت.وذلؽ
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  ٌلاااااَفِص

   :قال ادملػ

بقاِن. روُط َمـ ُتْؼَبُؾ َصفادُتف ِشتٌَّة: البؾقُغ، فال ُتؼْ قُص ]  َبُؾ َصفادُة الصِّ

ـْ ُفْـَقُؼ َأحقاكقًا يف حقاِل  َّق ـققٍن، وٓ َمعتققٍه، وُتْؼَبقُؾ ِم َْ فاقتِقف. إالثاين: العؼُؾ، فقال ُتْؼَبقُؾ َصقفادُة 

اهققا بَخطِّققف. الرابققُع:  الثالققُث: الؽققالُم، فققال ُتْؼَبققُؾ َصققفادُة إَْخققَرِس، ولققق ُفِفَؿققْت إصققارُتف، إٓ إذا َأدَّ

َُ  اإلشالُم. ، وهقق: َأدا ـِ ْػقُظ. السقادُس: الَعدالقُة، وُيْعَتقَزُ  قا صققئاِن: الصقالُح يف القدي اخلقامُس: احْلِ

ـَ ظقذ صقغرةٍ، فقال ُتْؼَبقُؾ اْلقؿُ الػرائِض بُسـَـِفا الراتبِة، واجتـاُب  َحارِم، بلن ٓ يلَِت كبقرًة، وٓ ُيقْدِم

   صفادُة فاشٍؼ.

ُسقف وَيِشققـُف. ومتقك َزاَلقت الثاين: اشتعمُل ادُُروَةِ، وهق   ـُف، واجتـاُب ما ُيَدكِّ ُؾف وُيَزيِّ فِْعُؾ ما َُيَؿِّ

، وَظَؼَؾ ادجـقُن، وَأْشَؾَؿ الؽافُر، وتاَب الػاشُؼ: ُقبَِؾْت َصفادهُتؿ   .[اْلقَؿقاكُِع: فَبَؾَغ الصبلُّ
 

بقانِ روُط َمـ ُتْؼَبُؾ َصفادُتف ِشتٌَّة: البؾقُغ، فال ُتْؼَبُؾ َص قُص ققلف: )  (.  فادُة الصِّ

 :صوروط ؿبقل افشفودة شتي, وهل 

ڈ ژ ژ ): وجلووودل فوووذفؽ: افعؿقمووووت, ومـفوووو: ؿقفوووف تعووووػ: البؾققققغ .1

  , وافصبل ٓ جلعد رجاًل.(1)(ڑ

ؾشفودة افصبقون ٓ تؼبؾ مطؾؼًو, وفق بعضفؿ ظذ بعض, وفوق ـوون يف إموقر افتول ٓ جلطؾوع 

, (2)(ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)ؿ, وؿوول تعووػ: ظؾقفو إٓ هؿ: ـو راحووت افتول تؼوع بقوـف

  وافصبل ٓ جللثؿ.

                                 
 (.282)افبؼرة, أجلي  (1)

 (. 283افبؼرة, أجلي ) (2)
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   .(1)وٕن افصبل ٓ جلؼبؾ ؿقفف ظذ كػسف, ؾهن ٓ جلؼبؾ ؿقفف ظذ ؽره بطرجلؼ إوػ

ـقٍن، وٓ َمعتقهٍ ققلف: ) َْ    (.الثاين: العؼُؾ، فال ُتْؼَبُؾ َصفادُة 

: -عتوف: كؼوص يف افعؼوؾواف-: ؾوال تؼبوؾ صوفودة ؽور افعوؿوؾ: ـوودجـقن, وادعتوقه العؼؾ. 2

   ٕ ؿ ٓ ظؼؾ هلؿ.

وٓ صفودة افسؽران: ٕن مـ ؽوب ظؼؾف ٓ جلؿؽـوف حتؿوؾ افشوفودة, وٓ أداؤهوو: إذ افشوفودة 

 .حتتوج فضبط

ـْ ُفْـَُؼ َأحقاكًا يف حاِل ققلف: ) َّ  (.  فاقتِفإوُتْؼَبُؾ ِم

ؾ, وأدى افشوفودة حوول بـوء ظذ صورط افعؼوؾ, ؾونن موـ ُشـوؼ أحقوكوًو تؼبوؾ صوفودتف إذا حتّؿو

 إؾوؿتف. 

   أداهو ـون مػقؼًو, ؾفل صفودة مـ ظوؿٍؾ حغ إداء. حغأكف والعؾة: ♦

: ٕن حتؿؾوف يف جـقكوف ٓ جلصوح: ٕكوف وذلقؽوٓ بد ؾقف أجلضًو أن جلؽقن حتؿؾ يف وؿً إؾوؿتف: 

   ٓ جلؿؽـف افضبط.

   (.ق ُفِفَؿْت إصارُتفالثالُث: الؽالُم، فال ُتْؼَبُؾ َصفادُة إَْخَرِس، ولققلف: )

 : ؾال تؼبؾ صفودة إخرس. الؽالم. 3

أن افشوفودة ٓ بود ؾقفوو موـ افقؼوغ, وٓ حيصوؾ افقؼوغ موع ؾؼود افؽوالم, وفوق أدى : والعؾة♦

  افشفودة بوإلصورة, وُؾفؿً إصورتف.

وٕن اإلصورة فوق اـُتػول هبوو موع اخلورس فقجوى أن جُلؽتػوك هبوو موع افـطوؼ: ٕ وو إن ـوكوً 

ي فؾؿطؾقب صورظًو, ؾفل مقجقدة ؾقفام, وإصورة افـوضؼ ٓ حيؽؿ هبوو وؾوؿوًو, ؾؽوذفؽ إصوورة وّصؾ

   إخرس.

                                 
افرواجلي اف وكقي ظـ أمحد: أ و ُتؼبؾ صفود ؿ يف ِجراح بعضفؿ بعضًو إذا أدوهو ؿبؾ تػرؿفؿ, واختوره ابـ افؼقؿ,  (1)

 وؿول بلن ظؾقف ظؿؾ افصحوبي وؾؼفوء اددجلـي.
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اها بَخطِّفققلف: )  (.  إٓ إذا َأدَّ

  .(1)ؾنذا أدى إخرس افشفودة ـتوبي, ؾن و تؼبؾ

  (.الرابُع: ُاإلشالمققلف: )

   : ؾال تؼبؾ صفودة افؽوؾر.اإلشالم. 4

, ؾلوووووو  افضووووؿر (2)(ڈ ژ ژ ڑ) :ؿقفووووف تعوووووػ :والققققدلقؾ♦

   ن.قفؾؿخوضبغ, وهؿ ادممـ

 .  (4)(3)(ڈ ڈ ژ ژ) وفؼقفف تعوػ:

ْػظُ ققلف: )    (.اخلامُس: احْلِ

: ؾال تؼبؾ افشفودة مـ مغػوؾ, ومعورو  بؽ ورة شوفق, وؽؾوط: ٕكوف ٓ احلػظ دا يشفد بف .5

   حتصؾ اف ؼي بؼقفف, وٓ جلغؾى ظذ افظـ مدؿف.

 (.  الَعدالةُ السادُس: ققلف: )

  وهل اشتقاء أحقافف يف دجلـف, واظتدال أؿقال, وأؾعوفف. العدالة:. 6

:وجلعتز يف افعدافي أمران   

َُ الػقرائِض بُسقـَـِفا الراتبقِة، واجتـقاُب ققلف: ) ، وهقق: َأدا ـِ وُيْعَتَزُ  ا صققئاِن: الصقالُح يف القدي

ـَ ظذ اْلقؿُ   (.  صغرةٍ َحارِم، بلن ٓ يلَِت كبرًة، وٓ ُيْدِم

  اشتؼومي افدجلـ: ٕن مـ ٓ مالح فف يف افدجلـ, ٓ جلممـ أن جلشفد ظذ ؽره بوفزور. أوًٓ:

                                 
ًْ بال فبس, وؿقاه (1)  «.اإلكصو »جدًا ادرداوي يف  افؼقل اف وين: تؼبؾ صفودة إخرس بوإلصورة إذا ُؾِفؿ

 (.282افبؼرة, أجلي ) (2)

 (. 2افطالق, أجلي ) (3)

افؼقل اف وين: أن صفودة افؽػور تؼبؾ ظذ ادسؾؿغ يف حول افضورورة مطؾؼًو, وتؼبؾ صفود ؿ ؾقام بقـفؿ: ٕكف مـ  (4)

 اختوره ابـ تقؿقي.افضورورة: إذ جلتعذر وجقد مسؾؿ بقـفؿ جلشفد, وافؽػور بعضفؿ أوفقوء بعض, و
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:واشتؼومي افدجلـ تتحؼؼ بلمرجلـ  

   ؾقحوؾظ ظذ افػرائض, وٓ جلصور ظذ ترك افـقاؾؾ. أداَ الػرائض: .1

ـُ ظذ افصغوئراجتـاب ادحرمات .2    .(1): ؾقجتـى افؽبوئر, وٓ جُلدِم

 (.  فال ُتْؼَبُؾ صفادُة فاشٍؼ لف: )قق

   شقاَ كان فسؼف:بـوء ظذ مو شبؼ ٓ تؼبؾ صفودة افػوشؼ, 

   ٍ: ـوفزاين, وافؼوتؾ, وصورب اخلؿر, وكحقهؿ.بػعؾ .1

: وهوؿ ـوؾ موـ بدظتوف فقسوً مؽػورة: ـوفؼدرجلوي, وافزجلدجلوي, وظوقام افراؾضوي, أو اظتؼقاد .2

 وكحقهؿ. 

افقثقق بف, ؾغُر افعدِل ٓ جُلممـ مـف أن جلتحوموؾ ظوذ ؽوره, وإكام ُردَّت صفودة افػوشؼ: فعدم 

   ؾقشفد ظؾقف بغر حؼ.

ُسف وَيِشقـُفققلف: ) ـُف، واجتـاُب ما ُيَدكِّ ُؾف وُيَزيِّ  (.  الثاين: اشتعمُل ادُُروَةِ، وهق فِْعُؾ ما َُيَؿِّ

عؾوف موـ أداب, : وهول: ؾعوؾ موو حيؿوده افـووس ظوذ ؾادقروَةممو تتحؼوؼ بوف افعدافوي:  ثاكقًا:

   وإخالق, وترك مو جلذمف افـوس ظؾقف مـ إمقر افتل تدكس, وتشوغ موحبفو.

، وَظَؼقَؾ ادجـققُن، وَأْشقَؾَؿ الؽقافُر، وتقاَب الػاشقُؼ: ققلف: ) ومتك َزاَلت اْلقَؿقاكُِع: فَبَؾَغ الصبلُّ

 (.  ُقبَِؾْت َصفادهُتؿ

   تؼبؾ افشفودة.إذا زال ادوكع افذي مـع مـ ؿبقل افشفودة: ؾنكف 

  أن احلؽؿ جلدور مع ظؾتف وجقدًا, وظدمًو. والعؾة:♦

 

 

                                 
افؼقل اف وين يف ووبط افعدافي: مو ؿرره ابـ تقؿقي: أن مدار ؿبقل افشفودة مـ ظدمفو مبـل ظذ ؿقفف: )ممـ تروقن  (1)

 مـ افشفداء(, وهذا جلؼتضول أن مـ رووقف افـوس صفقدًا بقـفؿ, ُؿبِؾً صفودتف.
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   :قال ادملػ

ٓ ُتْؼَبُؾ َصفادُة َظُؿقَدِي الـَسِب بعِضفؿ لبعٍض، وٓ َصفادُة َأَحقِد القزوجِغ لصقاحبِف، وُتْؼَبقُؾ ]

رُّ  ه: كَؿقـ َصقِفَد ظقذ َمقـ قإػ كػِسف َكْػعًا، أو َيْدَفُع ظـفا َض  ظؾقفؿ، وٓ َمـ ََيُ َررًا، وٓ َظُدوو ظذ َظُدوِّ

هقَقَذَفف، أو َقَطَع الطريَؼ ظؾقف، وَمـ َش  ف َفَرُحف ففق َظُدوُّ َة صخٍص، أو َ ؿَّ ََ ه ُمسا    .[رَّ

ـْ َمـَع افشولَء إذا حول بقـف وبغ مؼصقده.ادقاكع   : مجع موكع, ِم

   إمقر افتل إذا ُوِجدْت حوفً دون ؿبقل صفودة افشوهد. راد هبذه ادقاكع:واد

   أن هذه ادقاكع هل مبـقي ظذ وجقد افتفؿي. واظؾؿ:•

وبووام أن افغوفووى ورود افشووبفي يف ادقاكووع افتوول ذـوورت: حؽووؿ افشووورع بعوودم ؿبووقل صووفودة  

  همٓء.

 (.  فؿ لبعضٍ ٓ ُتْؼَبُؾ َصفادُة َظُؿقَدِي الـَسِب بعِض ققلف: )

  ذـر ادمفػ أمـوؾًو ٓ تؼبؾ صفود ؿ, وهؿ:

  : وجلراد هبؿ: إمقل, وافػروع.الـسب اظؿقد -1

ؾال تؼبؾ صفودة بعضفؿ فبعض: ـوٓبـ, واحلػقود, وإن كوزل, ٕبقوف وأموف, وٓ صوفودة إب 

  ٓبـف, وإن كزل.

متفؿ يف حوؼ مووحبف: ٕكوف  : وجقد افتفؿي بؼقة افؼرابي, ـٌؾ مـ افقافدجلـ, وإوٓدوالعؾة♦

  .(1)جلؿقؾ إفقف بطبعف

                                 
 خلصقص افؼرابي, وبـوء ظذ هذا ؿول بؼبقل صفودة ن إمر معؾؼ بوفتفؿي, وأكف ٓ تلثرإوؿول بعض افعؾامء:  (1)

 آبـ ٕبقف وإب ٓبـف مو مل تقجد افتفؿي, واختوره: ابـ افؼقؿ, وافع قؿغ.
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 (.  وٓ َصفادُة َأَحِد الزوجِغ لصاحبِفققلف: )

وٕن ـوؾ , : فقجوقد افقموؾي بقوـفؿ, وهول مظـوي افتفؿويصفادة أحقد القزوجغ لصقاحبف -2

واحٍد مـفام جلرث موحبف مـ ؽر حجى, وجلتبسط يف موفف ظودة, وذفؽ جلقجى افتفؿي يف صوفودتف, 

 نـع مـ افؼبقل.  وافتفؿي

 (.  وُتْؼَبُؾ ظؾقفؿققلف: )

  ُتؼبؾ صفودة آبـ ظذ أبقف, وإب ظذ ابـف, وافزوج ظذ زوجتف, وافعؽس.

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) ؿقفووف تعوووػ: :والققدلقؾ♦

  .(1)(ڀ ٺ ٺ

  وفق مل تؽـ صفودة افقفد مؼبقفي ظذ افقافد دو أمر ات بوفعدل ؾقفو.

ؽوفبًو, ؾوفغوفوى أن صوفودة ـوؾ واحوٍد موـفام ظوذ أخور ٓ  ؿوي ؾقفوو, وإكوام وٓكتػوء افتفؿي 

  افتفؿي يف افشفودة فف ٓ ظؾقف.

رُّ إػ كػِسف َكْػعًا، أو َيْدَفُع ظـفا َض ققلف: )  (. َرراً قوٓ َمـ ََيُ

  : فقجقد افتفؿي بذفؽ.أو يدفع ظـفا ضقرراً , صفادة مـ َير ظذ كػسف بالشفادة كػعاً  -3

  صفودة افسوقد فرؿقؼف, أن فف موًٓ ظـد ؾالن. ال مـ َير إػ كػسف كػعًا:مث

صفودة افعوؿؾي ظـ افؼوتوؾ أكوف ؿتؾوف ظؿودًا, ٓ خطوًو: ٕكوف إذا  مثال مـ يدفع ظـ كػسف ضقررًا:

  ـون ظؿدًا مل تتحؿؾ افعوؿؾي صوق ًو, بخال  اخلطل ؾتتحؿؾف.

ه: كَؿـ َصفِ ققلف: )  (.  َد ظذ َمـ َقَذَفف، أو َقَطَع الطريَؼ وٓ َظُدوو ظذ َظُدوِّ

: وادراد: افعداوة افدكققجلي: ـوام فوق صوفد أكوف ؿوذ  وكحوق ذفوؽ, صفادة العدو ظذ ظدوه -4

   ؾال تؼبؾ: فقجقد افتفؿي.

                                 
 (. 135افـسوء, أجلي ) (1)
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ُْؾققدٍ َحقّدًا، َوَٓ » حدجلٌ ظوئشي مرؾقظًو: :والدلقؾ ♦ َْ ـٍ َوَٓ َخائِـَقٍة، َوَٓ 
ققُز َصقَفاَدُة َخقائِ َٓ َهُ

قْؿ، َوَٓ َطـِقٍغ يِف  ِب َصَفاَدةٍ، َوَٓ الَؼاكِِع َأْهَؾ الَبْققِت َ ُ َرَّ ُْ ي ِ ْؿٍر َِٕخقِف، َوَٓ 
ُْؾقَدةٍ، َوَٓ ذِ ٍَ، َوَٓ َْ َوَٓ

  .(1)«َقَراَبةٍ 

أي: حؼوود, وصووحـوء, ؿووول اخلطووويب: هووق افووذي بقـووف وبووغ افشووفقد ظووداوة  )وذي  ؿققر(:

   طوهرة.ا. هو.

   تف ظذ ظدوه: ف ال جلتخذ افشفودة ذرجلعي ظذ بؾقغ ؽروف بوفشفودة افبوضؾي.وإكام ردت صفود

   وٕن افعداوة تقرث افتفؿي, وبوفتفؿي نـع افشفودة: ـوفؼرابي افؼرجلبي.

هقوَمـ َش ققلف: ) ف َفَرُحف ففق َظُدوُّ َة صخٍص، أو َ ؿَّ ََ ه ُمسا    (.رَّ

ؾرحووؽ, وهووذا يف افعووداوة : هووق افووذي جلػوورح بحزكووؽ, ومووو جلسووقؤك, وجلغؿووف ضقابط العققدو

  افدكققجلي, ؾنذا وجد هذا مل تؼبؾ صفودتف ظذ ظدوه فؾتفؿي.

 

 

 

 

                                 
وؿول (, 4652وافدارؿطـل ) (,4866, وافطحووي يف ذح مشؽؾ أثور )(2298) أخرجف افسمذي (1)

كعرؾف إٓ مـ حدجلٌ جلزجلد بـ زجلود افدمشؼل, وجلزجلد جلضعػ يف احلدجلٌ,.., وٓ افسمذي: حدجلٌ ؽرجلى, ٓ 

 .(6199جلصح ظـدي مـ ؿبؾ إشـوده. ووعػف إفبوين يف وعقػ ا ومع )
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ًُوِد ٌلااااَفِص   ِفي َعَدِد الُش

   :قال ادملػ

وٓ ُيْؼَبُؾ يف الزكا، واإلقراِر بف إٓ أربعٌة، وَيْؽِػل ظذ َمـ أتك هَبقؿقًة: َرُجقالِن. وُيْؼَبقُؾ يف َبؼقَّقِة ]

دودِ، و الِؼصاِص، وما لقس بُعؼقبٍة، وٓ ماٍل، وٓ ُيْؼَصقُد بقف ادقاُل، وَيطَّؾِقُع ظؾققف الرجقاُل  البقًا: احْلُ

ٍَ، و ٍَ إلقف: ُيْؼَبُؾ فقف رجقالن. وُيْؼَبقُؾ يف ادقاِل، إكـِؽاٍح، وضالٍق، وَرْجَعٍة، وُخْؾٍع، وَكَسٍب، وَوٓ يصا

وكحققِقه: رجقالن، أو رجققٌؾ، وامرأتققان، أو رجققٌؾ، ومقا ُيْؼَصققُد بققف: كققالبقِع، وإََجقِؾ، واخِلقققاِر فقققف، 

َِ َتقَت الثققاِب، والَبَؽقاَرةِ، والثُُّققَبقِة، اْلقؿُ وَيؿُغ  ِظل. ومقا ٓ َيطَّؾِقُع ظؾققف الرجقاُل: كعقققِب الـسقا دَّ

ضاِع وآشقتفالِل وكحقِقه: ُتْؼَبقُؾ فققف َصقفادُة امقرأةٍ َظقْدٍل، والرجقُؾ فققوواْلقَحْقِض،  ف الِقٓدةِ، والرَّ

كادرأةِ. وَمـ َأَتك بَرُجٍؾ، وامرأتِغ، أو صاهٍد، ويؿٍغ فقم ُيقِجُب الَؼَقَد: مل َيْثُبقْت بقف َققَقٌد، وٓ مقاٌل، 

ن أَتك بقذلؽ يف ُخْؾقٍع َثَبقَت لقف اْلِعقَقُض، وَتْثُبقُت إِرَقٍة: َثَبَت اداُل دوَن الَؼْطِع، وقوإن َأَتك بذلؽ يف َش 

دِ َدظق   .[اهُ الَبقـقكُة بُِؿَجرَّ

 (.  وٓ ُيْؼَبُؾ يف الزكا، واإلقراِر بف إٓ أربعةٌ ققلف: )

:إحؽوم واحلدود ومو جلشفد فف شتؾػ يف ظدد افشفقد   

ڇ ڇ ڇ ڍ ) بدٓفووف ؿقفووف تعوووػ: -وهووق افزكووو- يشققسط لققف أربعققة صققفقد مققا( 1

 , ؾالبد مـ أربعي رجول جلشفدون ظؾقف بوفزكو. (1)(ڍ

   و أن جُلؼر أربع مرات.وـذا جلشسط يف اإلؿرار بوفزك

   .(2)و جلشسط يف افؾقاط أربعي ـوفزكو: ٕكف ورم ـوفزكو

 (.  وَيْؽِػل ظذ َمـ أتك هَبقؿًة: َرُجالنِ ققلف: )

   :وهل ,ما يشسط لف صاهدان( 2

                                 
 (. 13شقرة افـقر, أجلي ) (1)

 شبؼ ذـر هذه ادسوئؾ, وافؼقل اف وين ؾقفو. (2)



  

 
 الشاااااااااااااً دات كتااااااااااااا    

 
505 

ڈ ) : ٕن ظؾقف افتعزجلر, ؾؾقس هق ـوفزكوو, ؾودخؾ يف ظؿوقم ؿقفوف:مـ أتك هبقؿة. 1

   .(1)(...ژ ژ ڑ

دودِ، والِؼصاصِ وُيْؼبَ ققلف: )  (.  ُؾ يف َبؼقَِّة احْلُ

   جلؽػل ؾقفو صوهدان. بؼقة احلدود: كالؼذِ، والشقرب، والسقرقة، وقطع الطريؼ:. 2

   : يف افـػس, أو افعضق, أو ا راح, جلؽػل صوهدان.الؼصاص. 3

بقًا: كـِؽقاٍح، وما لقس بُعؼقبٍة، وٓ ماٍل، وٓ ُيْؼَصُد بقف ادقاُل، وَيطَّؾِقُع ظؾققف الرجقاُل  الققلف: )

ٍَ، و ٍَ إلقف: ُيْؼَبُؾ فقف رجالنإوضالٍق، وَرْجَعٍة، وُخْؾٍع، وَكَسٍب، وَوٓ  (.  يصا

: ؾالبود ؾقوف موـ ما لقس بعؼقبة، وٓ مال، وٓ يؼصد بف ادال، ويطؾقع ظؾققف الرجقال  البقاً . 4

  صوهدجلـ رجؾغ:

ء وافقمووقي فػوالن وذفؽ ـوفـؽوح, وافطالق, وافرجعي, واخلؾوع, وإثبووت افـسوى, وافوقٓ

  بغر مول: ـوفقموقي ظذ ظقوفف.

وُيْؼَبقُؾ يف ادقاِل، ومقا ُيْؼَصقُد بقف: كقالبقِع، وإََجقِؾ، واخِلققاِر فققف، وكحقِقه: رجقالن، أو ) ققلف:

ِظلاْلقؿُ رجٌؾ، وامرأتان، أو رجٌؾ، وَيؿُغ   (.  دَّ

   .غ ادّدظليؽػل يف الشفادة بف رجالن، أو رجؾ، وامرأتان، أو رجؾ، ويؿ( مو 3

وهل ادول, ومو جلؼصد بف ادول: ـوفبقع, وإجؾ, واخلقور يف افبقع, وـوذا بؼقوي إموقر ادوفقوي: 

ـوووفؼرض, وافوورهـ, وافغصووى, واإلجووورة, وافشووػعي, وافعتووؼ, وافؽتوبووي, وافقموووقي بودووول, 

ون, أو أربوع وا ـوجلي, إذا مل تقجوى َؿوَقدًا وكحوق ذفوؽ: ؾفوذه جلؽػول افشوفودة ؾقفوو: رجوؾ, وامرأتو

   كسقة, أو رجؾ, وجلؿغ اددظل.

                                 
 (.282شقرة افبؼرة, أجلي ) (1)
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ک ک ک ک گ گ ) :تعووػ ؿقفوف :الرجؾ مع امرأتغ صفادة جقاز ودلقؾ ♦

, وشوووقوق أجلووي جلوودل ظووذ (1)(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

  أ و يف إمقر ادوفقي, ومو جلؼوس ظؾقفو: ـودقارجلٌ, وافقدائع, وكحق ذفؽ.

َأنَّ َرُشقققَل اهللِ » ؾؼووقل ابووـ ظبوووس:  ادققدظل:وأمققا دلقققؾ جقققاز الشققفادة برجققؾ، ويؿققغ ♦

   .(2)«^َقضقك بَِقِؿٍغ، َوَصاِهدٍ 

ؿول ظؿورو بوـ دجلـوور افوراوي ظوـ ابوـ ظبووس: يف إموقال, وؿود روي افؼضووء بووفقؿغ موع 

   .(3)افشوهد ظـ مجوظوت مـ افصحوبي, كؼؾ أشامءهؿ ابـ افؼقؿ

َِ َتققَت الثقققاِب، والَبَؽققاَرةِ، والثُُّققَبققِة،  ومققا ٓ َيطَّؾِققُع ظؾقققف الرجققاُل: كعققققِب ) ققلققف: الـسققا

ضاِع وآشتفالِل وكحِقه: ُتْؼَبُؾ فقف َصفادُة امرأةٍ َظْدلٍ وواْلقَحْقِض،   (.  الِقٓدةِ، والرَّ

: وهوق موو ٓ جلطؾوع ظؾقوف افرجوول واحقدةٍ، أو رجقٍؾ واحقدٍ  ما يؽػل فقف صفادة امرأة ظقدل (4

   جلتصؾ هبـ مـ إمقر. ؽوفبًو: ـعققب افـسوء, وـذا مو

ؿبقل افـبل ^ فشفودة امرأة واحدة يف افرووع: ـام يف حدجلٌ ظؼبي بوـ احلوورث:  :والدلقؾ♦

أكف تزوج ابـي ٕيب إهوب بـ ظزجلز ؾلتتف امرأة ؾؼوفً: إين ؿد أروعً ظؼبي, وافتل تزوج هبو ؾؼوول »

^ بوددجلـوي ؾسولفف, ؾؼوول  هلو ظؼبي: مو أظؾؿ أكوؽ أرووعتـل, وٓ أخزتـول, ؾرـوى إػ رشوقل ات

ًْ زوجًو ؽَره« كقػ، وقد قِقؾ؟،»رشقل ات ^:    .(4)ؾػوَرؿفو ُظؼَبُي, وكَؽَح

 (.  والرجُؾ فقف كادرأةِ ) ققلف:

هذه إمقر افسوبؼي افتل تؼبؾ ؾقفو صوفودة امورأة واحودة, فوق وجود رجوؾ واحوٌد جلشوفد وؿود 

   : ٕكف أوبط.اضؾع ظؾقفو, وت بً: ؾؽذفؽ تؼبؾ صفودتف, بؾ هق أوػ

                                 
 (.282افبؼرة, أجلي ) (1)

 .(1712أخرجف مسؾؿ ) (2)

 (.1/349« )افطرق احلؽؿقي» (3)

 .(88أخرجف افبخوري ) (4)
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وَمـ َأَتك بَرُجٍؾ، وامرأتِغ، أو صاهٍد، ويؿٍغ فققم ُيقِجقُب الَؼقَقَد: مل َيْثُبقْت بقف َققَقٌد، وٓ ) ققلف:

 (.  ماٌل 

إذا ـون هـوك جـوجلي تقجى افؼقد ؾولتك ظؾقفوو صوفقٌد: رجوٌؾ, وامرأتوون, أو جلؿوٌغ, وصووهد: 

  .-دجلي :يأ- مول وٓ -ؿصوص: أي-ؾنن هذا ٓ جل بً بف ٓ ؿقد 

ؿتؾ افعؿد جلقجى افؼصوص, وافدجلي بدل افؼصوص, ؾنذا شؼط إمؾ مل جل بوً  أن: والعؾة♦

  بدفف.

 (.  ِرَقٍة: َثَبَت اداُل دوَن الَؼْطعِ قوإن َأَتك بذلؽ يف َش ) ققلف:

يف افسورؿي فق أتوك إلثبو وو بشووهد: رجوؾ, وامورأتغ, أو رجوؾ, وجلؿوغ, ؾونن هوذه افشوفودة 

  فؾؿسوروق مـف. تقجى وامن ادول

: افسوورؿي إذا ثبتوً: ؾونن ؾقفوو حوؼ افؼطوع, وهوق حوؼ ات, وووامن ادوول وبقان ذلؽ أن يؼال

ادسوروق, وحّد افسوورؿي ـغوره موـ احلودود ٓ جل بوً إٓ بشوفودة رجؾوغ, ؾونذا ـوون افشوفقد ؽور 

   افسورق. ؼَطَع بشفود ؿ جلدتُ ذفؽ: ؾنن ادول جل بً, وفؽـ ٓ جلرتؼل همٓء افشفقد إػ أن 

دِ َدْظَقاهُ ) ققلف:   (.َوإِْن َأَتك بَِذلَِؽ يِف ُخْؾٍع َثَبَت َلُف اْلِعَقُض، َوَتْثُبُت اْلَبْقـُقَكُة بُِؿَجرَّ

  إذا ادظك افزوج أن زوجتف خوفعتف بؽذا مـ ادول, وأتك برجؾ, وامرأتغ.

 :فاحلؽؿ أكف 

رأتغ جلشووفدون يف إمووقر ادوفقووي جل بووً فووف افعووقض ادووذـقر يف اخلؾووع: ٕن افرجووؾ, وادوو .1

   ؾق بً ادول: فقجقد افبقـي.

أمووو اخلؾووع ؾنكووف ٓ جل بووً إٓ بشووفودة رجؾووغ, أو بوونؿرار ادخوووفع بووذفؽ, وهـووو تعووذرت  .2

  افشفودة فرجؾغ, فؽـ وجد إؿراره, ؾ بتً افبقـقكي بنؿراره ظذ كػسف بوخلؾع.
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  ٌلاااااَفِص

   :قال ادملػ

ل، وٓ حُيَْؽقُؿ قل إػ الؼاضققُؾ الشفادُة ظذ الشفادةِ، إٓ يف حؼو ُيْؼَبُؾ فقف كِتاُب الؼاضقوٓ ُتْؼبَ ]

َر َصفادُة إَْصِؾ: بؿقٍت، أو َمَرٍض، أو َ قبقٍة مسقافَة َقْصق ٍر، وٓ ََيققُز لشقاهِد الػقْرِع قهبا إٓ أن َتَتَعذَّ

ِظَقف صاهُد إصِؾ، فقؼقَل:  اْصَفْد ظقذ َصقفادِِت بؽقذا، أو َيسقَؿَعف ُيِؼقرُّ هبقا ظـقَد أن َيشفَد إٓ أن َيْسَسْ

ْؽقِؿ مل  احلاكِؿ، أو َيْعُزَوها إػ شبٍب، مـ َققْرٍض، أو بققٍع، أو كحقِقه، وإذا َرَجقَع ُصقفقُد ادقاِل بعقَد احْلُ

اُهؿ، وإن َحَؽَؿ بشاهٍد، وَيؿٍغ، ثؿ َرَجقَع الشق اهُد َ قِرَم ادقاَل ُيـَْؼْض، وَيْؾَزُمفؿ الضمُن، ُدوَن َمـ َزكَّ

ف    .[ُكؾَّ

هل: أن جلشفد إكسون أن فشخص آخر مـ افـووس صوفودة ظوذ صوخص  الشفادة ظذ الشفادة:

  ثوفٌ.

: جلؽقن فزجلد صفودة ظذ ظؿرو أكف جلطوفى صخصًو بامل, ؾقوليت زجلود وجلؼوقل دحؿود: وصقرهتا

  صفد ظعَّ أن ظـدي صفودة فزجلد ظذ ظؿرو.ا

يف حؼقق أدمقغ مـ أمقر إمقال, وافؼصوص, وٓ  وري يف :  ري الشفادة ظذ الشفادة

   حؼقق ات, وهل احلدود: ٕ و مبـقي ظذ افسس, وافدرء بوفشبفوت.

احلؽؿة مـ الشفادة ظذ الشفادة؟   

 ,ومقـ افشفودة ظذ افشفودة حيتوج إفقفوو يف حووٓت, وربوام فوق مل تؼبوؾ فتعطؾوً افشوفودة

   أمثؾة ذلؽ:

فشفقد يف مؽون بعقد: ـوفبودجلي, وكحوق ذفوؽ, أو جلؽوقن افشووهد مرجلضوًو جلتعوذر أن جلؽقن ا .1

   ظؾقف ادجلء, ؾقليت ظـده مـ جلشفد ظذ صفودتف, وجلبؾغفو فؾؼووول.

أن جلؽووقن صووفقد إمووؾ شوووؾقن ظووذ أكػسووفؿ مووـ شووؾطون, وؽووره إذا أدفووقا بوفشووفودة  .2

   بلكػسفؿ, ؾقليت مـ جلشفد ظذ صفود ؿ.
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شفقد ظؾقف مـ أؿورب افشوهد, وٓ جلرؽوى أن جلظفور اشوؿ افشووهد يف صوفودتف أو جلؽقن اد .3

  ظذ ؿرجلبف, وربام أدت إػ ؿطقعي, ؾقليت مـ جلشفد ظذ صفودتف, وكحق ذفؽ.

   إصؾ يف الشفادة ظذ الشفادة: اإلمجاع، والـظر الصحقح:♦

وز, وافعوراق ظوذ ؾـؼؾف أبق ظبقد حقٌ ؿول: أمجعوً افعؾوامء موـ أهوؾ احلجو اإلمجاع: . ؾلمو1

   إمضوء افشفودة ظذ افشفودة يف إمقال.

: ؾووهن احلوجووي داظقووي إفقفووو, ؾن ووو فووق مل تؼبووؾ فبطؾووً افشووفودة الـظققر الصققحقح. وأمووو 2

   بوفقؿق , ومو تلخر إثبوتف ظـد احلؽوم فق موتً صفقده, ويف ذفؽ وورٌر ظظقؿ, ومشّؼي صدجلدة.

 (.  لقل إػ الؼاضقادةِ، إٓ يف حؼو ُيْؼَبُؾ فقف كِتاُب الؼاضوٓ ُتْؼَبُؾ الشفادُة ظذ الشف) ققلف:

افشفودة ظذ افشفودة تؼبؾ يف مو جلؼبؾ ؾقف ـتووب افؼوووول فؾؼوووول: وهول حؼوقق أدمقوغ 

 مـ أمقر إمقال, وافؼصوص. 

 ٕ و يف معـوه: ٓصساـفام يف ـق ام ؾرظًو ٕمؾ. وذلؽ: 

   ه ٓبد ؾقفو مـ كػس افشوهد إمؾ.ؾفذ -وهل احلدود-بخال  حؼقق ات 

َر َصفادُة إَْصِؾ: بؿقٍت، أو َمَرٍض، أو َ قبٍة مسافَة َقْص ) ققلف:  (.  رٍ قوٓ حُيَْؽُؿ هبا إٓ أن َتَتَعذَّ

إمؾ أن تمدى صفودة إمؾ, وفقس فـو أن كصور إػ افشوفودة ظوذ افشوفودة إٓ أن تتعوذر 

أو ؽقبتف بسػٍر جلبؾغ مسوؾي ؿصور, أو خقؾوف موـ شوؾطون,  صفودة إمؾ: إمو بؿقت صوهد إمؾ,

  وكحق ذفؽ.

  أكف إذا أمؽـ شامع إمؾ مل جُلعدل إػ افػرع: ـسوئر إمقل مع ؾروظفو. :والعؾة♦

ِظَقف صاهُد إصؾِ ) ققلف:  (.  وٓ ََيقُز لشاهِد الػْرِع أن َيشفَد إٓ أن َيْسَسْ

   ظوه صوهد إمؾ.فقس فؾشوهد افػرع أن جلشفد إٓ إذا اشس

ًُ افشوولء, حػظتوف, تؼوقل: اشوسظقتف افشوولء َؾَرظووه, أي: وآشسظاَ : اشتػعول, مـ رظقو

   اشتحػظتف افشولء ؾحػظف.
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: أن صوهد إمؾ جلسسظل صوهد افػرع. أي: جلستحػظف صوفودتف, وجلولذن فوف أن جلشوفد فادراد

  ظؾقف.

   ؾنن مل جلسسظف ؾؾقس فف أن جلشفد.

  ودة ؾقفو كقوبي, وٓ جلـقب ظـف إٓ بنذكف.افشف أنوالعؾة: ♦

  ثؿ ذـر ادمفػ ثالث مقٍر جلستـد إفقفو صوهد افػرع وحيصؾ هبو آشسظوء فف:

 (.  فقؼقَل: اْصَفْد ظذ َصفادِِت بؽذا) ققلف:

( أن جلؼقل صوهد إمؾ فف: اصفد ظوذ صوفوديت, أو: اصوفد أين أصوفد أن ؾالكوًو أؿور ظـودي 1

  بؽذا, وكحق ذفؽ.

 (.  أو َيسَؿَعف ُيِؼرُّ هبا ظـَد احلاكؿِ ) لف:قق

   ( أن جلسؿَع افػرُع صوهَد إمِؾ جُلِؼرُّ بشفودتف ظـد حوـؿ: ؾقجقز فف حقـفو أن جلشفد.2

   أكف إذا صفد ظـد احلوـؿ زال آحتامل, واإلصؽول, ؾفق ـوٓشتدظوء.والعؾة: ♦

ؾؾؿوـ حضووره أن جلشوفد أكوف  فق أكف حضور صوهدًا جلشفد ظـد ؿوٍض, ثوؿ مووت افشووهد, مثاًل:

  صفد ظـد ؿوض بؽذا.

 (.  أو َيْعُزَوها إػ شبٍب، مـ َقْرٍض، أو بقٍع، أو كحِقه) ققلف:

, -أي: جلسوؿع صووهُد افػوورع صووهَد إموؾ جلشووفد-( أن جلعوزو إموُؾ افشوفودة إػ شووبى 3

   وجلعزو صفودتف إػ شبٍى: ـؼرض, أو بقع, أو كحقه, ؾقؼقل صوهد إمؾ.

د أن فزجلد ظذ ظؿرو أفػ رجلول: بسبى بقوع, أو بسوبى أكوف أؿرووف, أو كحوق ذفوؽ أصف مثاًل:

   ؾقعزو افشفودة إػ شبى.

ؾقجووقز فؾػوورع أن جلشووفد: ّٕن كسووبَي صوووهِد إمووِؾ احلووؼَّ إػ شووببِف جلووزول بووف آحووتامل, 

   واإلصؽول, وجلؽقن ـوٓشسظوء.
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 (.  ـَْؼْض ُحْؽِؿ مل يُ قوإذا َرَجَع ُصفقُد اداِل بعَد الْ ) ققلف:

إذا حؽؿ افؼووول بلمر مويل, بـوء ظذ صفودة صفقد, وبعود افػوراغ موـ احلؽوؿ رجوع افشوفقد 

   ظـ دظقاهؿ, وصفود ؿ: ؾنن حؽؿ افؼووول ٓ جلـؼض.

حووؼ ادشووفقد فووف وجووى بوووحلؽؿ, ؾووال جلسووؼط بعوود وجقبووف بؼووقل افشووفقد,  أن: والعؾققة♦

  واظساؾفؿ بوفؽذب: ٕكف حيتؿؾ ـذهبؿ ؾقف.

قظفؿ فووقس بشووفودة, واحلووؼ اف وبووً بشووفودة, أو إؿوورار ٓ جلزجلؾووف إٓ صووفودة ظووذ وٕن رجوو

   موحبف, أو إؿرار مـف.

   وفؽل ٓ تتخذ أحؽوم افؼضوة أفعقبي بقد افشفقد, وحتك ٓ جلتفوون ؾقفو.

   *ؾنن ؿوفقا: تعؿدكو افؽذب, ؾؼد صفدوا ظذ أكػسفؿ بوفػسؼ.

 (.  وَيْؾَزُمفؿ الضمنُ ) ققلف:

  افراجعغ ظـ صفود ؿ بذل ادول افذي صفدوا بف. جلؾزم افشفقد

أ ؿ ـووكقا افسوبى يف إخراجوف موـ مؾوؽ مووحبف, ؾبشوفود ؿ افبوضؾوي حووفقا بوغ : والعؾة♦

   ادوفؽ, ؾؾزمفؿ افضامن.

اُهؿ) ققلف:  (.  ُدوَن َمـ َزكَّ

ل فؾشفقد ٓ جلغرم صوق ًو إذا رجع افشفقد ظـ صفود ؿ. ـي    ادز

متعؾووؼ بشووفودة افشووفقد, ٓ بتزـقووي ادزـوول: إذ إكووف أخووز بظوووهر حووول أن احلؽووؿ : والعؾققة♦

   افشفقد, أمو افبقاضـ ؾال جلعؾؿفو إٓ ات.

ف) ققلف:  (.  وإن َحَؽَؿ بشاهٍد، وَيؿٍغ، ثؿ َرَجَع الشاهُد َ ِرَم اداَل ُكؾَّ

حجووي  إذا ـوكووً افبقـووي صوووهدًا, وجلؿقـووًو, ثووؿ رجووع افشوووهد: ؾنكووف جلغوورم ادووول ـؾووف: ٕكووف هووق

ل حيؽوؿ هبوذا ادوول فؾؿشوفقد فوف, أموو افقؿوغ ؾفول وافدظقى, وا وكى إؿقى افذي جعؾ افؼووو

   جلؿغ اخلصؿ, وٓ جلؼبؾ ؿقل اخلصؿ ظذ خصؿف.
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   :قال ادملػ

، إٓ  ـْؽِرُ اْلقققؿُ ٓ ُيْسققَتْحَؾُػ يف العبققاداِت، وٓ يف ُحققدودِ اهللِ، وُيْسققَتْحَؾُػ ] يف كققؾِّ حققؼو َٔدِمققلو

، وآشقتقالَد، والـَسقَب، والَؼقَقَد،  ََ ، والققٓ قِّ ، وَأْصقَؾ القرِّ ََ ْجَعقَة، واإليقال الـؽاَح، والطقالَق، والرَّ

. والقؿُغ ادش َِ ُظ إٓ فقم لف َخَطرٌ قوالؼْذ  .  [روظُة: القؿُغ باهللِ، وٓ ُتَغؾَّ

  مـ افدظووى ومو ٓ جلستحؾػ ؾقف.: بقون مو جلستحؾػ ؾقف ادراد هبذا الباب

   حتؾقػ اددظك ظؾقف, وهق ادُـْؽِر. وادراد هـا:

 (.  ٓ ُيْسَتْحَؾُػ يف العباداِت ) ققلف:

 مـ ادظك أداءه فعبودة, ؾنكف ٓ جُلستحؾػ. 

: فق ادظك أكف دؾوع افزـووة, أو افؽػوورة, أو افـوذر, أو أكوف موذ: ؾوال جلؾوزم بووحلؾػ ظوذ مثالف

  ذفؽ.

 : أكف حؼ ت تعوػ, ؾلصبف احلدود: دو شوقليت. والعؾة♦

 (.  وٓ يف ُحدودِ اهللِ) ققلف:

  ٓ جلشورع آشتحال  يف احلدود فؾؿـؽر فؾحد.

, ؾولكؽر,  مثال ذلؽ: ًَ , أو شوورؿ ًَ , أو حوربو ًَ ًَ اخلؿور, أو زكقو فق ؿقؾ إلكسون: فؼد صوورب

  ؾال كطوفبف بوفقؿغ.

   :والعؾة♦

   أكف جلستحى شسهو. .1

وٕكف فق أؿر ثؿ رجع ُؿبَِؾ مـف, وُخعي شبقؾف بال جلؿغ, ؾهن ٓ جُلستحؾػ مع ظودم اإلؿورار  .2

  أوػ.
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 (.  ـْؽُِر يف كؾِّ حؼو َٔدِملو اْلقؿُ وُيْسَتْحَؾُػ ) ققلف:

حؼقق أدمقغ: هؾ يستحؾػ ادـؽِر فقفا؟   

:بغ ادمفػ أن حؼقق أدمقغ ؿسامن   

   : ؾقشورع يف حؼف افقؿغ.و يؼصد بف ادالإول: ما كان مآً، أ

َظك ظؾقف» ظؿقم ؿقفف ^: والدلقؾ:♦    .(1)«القؿُغ ظذ اددَّ

ادظك زجلد ظذ ظؿرو بلكف بوع ظؾقف شوقورة بعشورجلـ أفػًو, ومو أظطوه اف ؿـ ؾولكؽر,  مثال ذلؽ:

  ؾنكـو كطوفبف بوفقؿغ.

ْجَعققَة، واإليقق) ققلققف: ، وآشققتقالَد، إٓ الـؽققاَح، والطققالَق، والرَّ ََ ، والقققٓ قِّ ، وَأْصققَؾ الققرِّ ََ ال

 َِ  (.  والـَسَب، والَؼَقَد، والؼْذ

, وهول إموقر افعشوورة افتول ذـرهوو ادووتـ, ؾفوذه الثقاين: مقا لققس مقآً، وٓ يؼصقد بقف ادقال

 إصوقوء ٓ جلستحؾػ ؾقفو. 

وجي ظوذ زوجفوو أكوف ادظك زجلد ظذ آخر أكف زّوجف ابـتف, أو أكف ؿذؾف, أو ادظً زمثال ذلؽ: 

  ضؾؼفو, أو ادظك أكف راجعفو, وكحق ذفؽ, ؾحصؾ اإلكؽور, ؾال جلشورع افقؿغ.

أ و فقسً موًٓ, وٓ جُلؼَصد هبو ادول, وٓ جلؼضوك ؾقفو بوفـؽقل, ومـ مل جلؼوض ظؾقوف : والعؾة♦

  بوفـؽقل إذا كؽؾ ؾنكف شذ شبقؾف.

 (.  روظُة: القؿُغ باهللِقوالقؿُغ ادش) ققلف:

  افقؿغ ادشوروظي يف آشتحال : أن حيؾػ بوت تعوػ, ؾنذا ؿول ذفؽ ـػوه.

﮽ ) ,(2)(ڻ ڻ) ؿقفوووف تعووووػ:: لقققذلؽ ويقققدل♦ ﮻﮼   ﮺  ﮹  ﮸  ﮶ ﮷ 

   .(3)(﮾

                                 
 (.1711(, ومسؾؿ )2514أخرجف افبخوري ) (1)

 (. 156ادوئدة, أجلي ) (2)

 (. 6افـقر, أجلي ) (3)
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ُظ إٓ فقم لف َخَطرٌ ) ققلف:  (.  وٓ ُتَغؾَّ

 هق تقـقدهو, وتشدجلدهو, ووده: افتخػقػ.  تغؾقظ القؿغ:

  مر فف خطر: ـجـوجلي ٓ تقجى ؿقدًا, وظتؼ, وكحقه.ؾتغؾقظ افقؿغ ٓ جلؽقن إٓ يف أ

 :وافتغؾقظ ؿد جلؽقن 

)ات افذي ٓ إفف إٓ هق, ظومل افغقى وافشفودة افذي جلعؾؿ خوئـوي إظوغ(  :ـؼقلبالؾػظ:  .1

  وكحق ذفؽ.

   ـلن حيؾػ بعد افعصور, أو بغ إذان واإلؿومي. وقد يؽقن بالزمان: .2

حيؾووػ يف مّؽووي ظـوود افؽعبوي, ويف اددجلـووي يف افرووووي, ويف بؼقووي  ـولن وققد يؽقققن بادؽققان: .3

   افبالد ظـد مـز ا ومع.

 

 

[] 
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   :قال ادملػ

َيِصحُّ ِمـ ُمَؽؾٍَّػ، خُمتاٍر  ِر َُمجققٍر ظؾققف، وٓ َيِصقحُّ مقـ ُمْؽقَرٍه، وإن ُأْكقِرَه ظقذ َوْزِن مقاٍل، ]

. وَمـ َأَقرَّ يف َمَرِضف بشفباَع ِمْؾَؽف لذلؽ تِف، إٓ يف إقراِره بادقاِل لقَقاِرٍث: ق: َصحَّ  فؽنقراِره يف ِصحَّ
ٍَ ل

داِق: فؾفا َمْفُر ادِْثِؾ بالزوِجقَِّة ٓ بنقراِره، ولق َأَققرَّ أكقف كقان َأباََنقا يف  فال ُيْؼَبُؾ، وإن َأَقرَّ ٓمرأتِف بالصَّ

تِف: مل َيْسُؼْط إِْرُثفا. وإ ن َأَقرَّ لقاِرٍث، فصاَر ظـَد ادقِت َأْجـَبِّقًا: مل َيْؾقَزْم إققراُره ٓ أكقف باضقٌؾ، وإن ِصحَّ

ِت امقرأٌة ظقذ كػِسقفا بـِؽقاٍح،  ، وإن صاَر ظـَد ادقِت َواِرثقًا. وإن َأَققرَّ َأَقرَّ لغِر وارٍث، أو أظطاه َصحَّ

ِظفا اثـان: ُقبَِؾ، وإن َأَقرَّ َولِقُّفقا  . وإن َأَققرَّ بـََسقِب ْج اْلققؿُ ومل َيدَّ َزُ بالـؽقاِح، أو القذي َأذَِكقْت لقف: َصقحَّ

ـقٍن ْفقِل الـَسِب  َْ َظك َظقذ صقخٍص  كان كف ابـُف: َثَبَت َكَسُبف مـف، فننأصغٍر، أو  َمقِّتًا َوِرَثف، وإذا ادَّ

َقف َصحَّ قبش ، فَصدَّ
ٍَ   .[ل

ؽؿَي ختؿ ـ ور موـ افعؾوامء ـتوبفؿ هذا هق آخر ـتوٍب يف هذا ادتـ, وذـر بعض أهؾ افعؾؿ حِ 

بوإلؿرار: ؾؼوفقا: ٕن مـ أؿّر بوفتقحقد, وـوون آخور ـالموف اإلؿورار بوف, وؿوول: ٓ إفوف إٓ ات دخوؾ 

  ا ـي, ؾقختؿقن بف: تػوؤًٓ.

   وبعضفؿ شتؿ بوفعتؼ: تػوؤًٓ أن جلعتؼف ات مـ افـور.

     بف, وهق آظسا .: مصدر أؿر بوفشولء, جلؼر إؿرارًا إذا اظساإلقرار لغة

   اظسا  اإلكسون بام ظؾقف فؾغر مـ احلؼقق. وصقرظًا:

  أو جلؼول: أن جلضوقػ اإلكسون حؼًو فغره ظذ كػسف.
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   إصؾ يف اإلقرار مـ حقث الدٓلة: الؽتاب، والسـة، واإلمجاع: ♦

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) ؾؼقفووووف: أمققققا الؽتققققاب: -1

  .(1) (ڀ ڀ ٺ ٺٺ

َفقْت فارمُجْفقا» ؾلحودجلٌ مـفو حدجلٌ: ة:وأما السـ -2 , (2)«وا ُد يا ُأَكقُس، إػ امرأةِ، فنِن اظَسَ

  وإؿرار موظز, وافغومدجلي ظذ أكػسفؿ بوفزكو.

  مـعؼد ظؾقف يف ا ؿؾي. واإلمجاع: -3

  * اإلؿرار فف ارتبوط بؽ ر مـ افعؼقد: ـوفبقع, وؽر ذفؽ, فؽـ ارتبوضف بوفؼضوء أوثؼ.

ؼووول ٓبد فف ظـد احلؽؿ مـ أحد أمرجلـ: وذفؽ أن اف 

   وهؿ افشفقد, وتؼدم ذـر ذفؽ يف افشفودات. البقـة:. 1

وهق آـد مـ افشفودة: إذ ورود افشبفي ظؾقف وعقػ: ٕكف إخبور ظذ وجف جلـتػول  اإلقرار:. 2

  ؾقف افرجلبي وافتفؿي.

 (.  ِصحُّ مـ ُمْؽَرهٍ َيِصحُّ ِمـ ُمَؽؾٍَّػ، خُمتاٍر  ِر َُمجقٍر ظؾقف، وٓ يَ ) ققلف:

 :اإلؿرار جلشسط فصحتف صوروط 

   أن جلؽقن مـ مؽؾػ: ؾال جلصح إؿرار جمـقن, ومبل: فػؼد و افتؽؾقػ. إول:

   إٓ افصغر, ؾقصح إؿراره ؾقام أذن فف ؾقف مـ افتجورة, وهل إصوقوء افقسورة.

   أن جلؽقن خمتورًا: ؾخرج بذفؽ اُدؽَره. الثاين:

ن ؽر وجقر ظؾقوف: وجلوراد بوف موـ ُحِجور ظؾقوف ٕجوؾ شوػفف, ؾفوذا ٓ جلعتوز أن جلؽق الثالث:

   إؿراره.

                                 
 (. 135افـسوء, أجلي ) (1)

 (.1697(, ومسؾؿ )2314أخرجف افبخوري ) (2)
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أمو مـ ُحِجر ظؾقف فَػَؾس, ؾنكف جُلؼبُؾ إؿراره يف ظِغ موفوف, وفؽوـ جلطوفوى بوام أؿور بوف بعود ؾوّؽ 

  احلجر ظـف.

 (.  وإن ُأْكِرَه ظذ َوْزِن ماٍل، فباَع ِمْؾَؽف لذلؽ: َصحَّ ) ققلف:

ون ظووذ دؾووع موووٍل إلكسوووٍن, ؾووذهى وبوووع صوووق ًو جلؿؾؽووف: ـسوووقورة, أو بقووً, إذا ُأـووِره إكسوو

   : فقحصؾ هذا ادول افذي أـره ظذ بقعف, ؾوفبقع محقح.ووكحق 

  أكف إكام ُأـره ظذ ادول, ومل جُلؽره ظذ بقع موفف.والعؾة: ♦

تِفقوَمـ َأَقرَّ يف َمَرِضف بش) ققلف:  فؽنقراِره يف ِصحَّ
ٍَ  (.  ل

إؿرار ادرجلض: أكف إؿرار معتٌز محقٌح: ـووإلؿرار حوول افصوحي, وفوق ـوون ادورض  إمؾ يف

  خمقؾًو.

أكف ٓ جُلتفُؿ يف ذفؽ, بؾ إن حوفي ادرض أؿرب إػ آحتقوط فؾـػس, وافوتخؾص مموو والعؾة: ♦

   ظؾقف مـ احلؼقق.

 (.  إٓ يف إقراِره باداِل لَقاِرٍث: فال ُيْؼَبُؾ ) ققلف:

   إذا أؿر ادرجلض بامٍل دـ جلرثف حول إؿراره. ر ادريض:* اشتثـك مـ إقرا

ـام فق ؿول: ُأِؿرُّ أن ٓبـل زجلٍد ظع مخسغ أفػ رجلول: ؾنكوف ٓ جلؼبوؾ هوذا اإلؿورار, إٓ ببقـوي, أو 

  .(1)إجوزة مـ بؼقي افقرثي

داِق: فؾفا َمْفُر ادِْثِؾ بالزوِجقَِّة ٓ بنقرارِ ) ققلف:  (.  هوإن َأَقرَّ ٓمرأتِف بالصَّ

  إذا أؿّر فزوجتف بوفصداق ؾفق إؿراٌر فقارث بامل, ؾفق متفؿ يف إؿراره, ؾال جلؼبؾ.

ظشورون أفػ رجلووٍل مفورًا فزوجتول مل ُأظطِفوو إجلووه: ؾن وو ٓ  -م الً -ؾؾق ؿول افزوج: يف ذمتل 

   ُتعطك مو ظّقـف, وإكام تعطك مفر اد ؾ.

                                 
احلـوبؾي: أكف جلصح إؿراره, مو مل جلتفؿ, وهق ؿقل ادوفؽقي, ؿول يف اإلكصو : وهق افصقاب,  افؼقل اف وين ظـد (1)

 واختوره: افع قؿغ.
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ً مفور اد ووؾ بونؿراره بوفزوجقوي افتول هوول أكوف أؿور بوفزوجقوي, وأؿوور بوودفر, ؾُلظطقووالعؾقة: ♦

  مقجقدة, وإؿراره إخبور بلكف مل جلقؾف.

تِف: مل َيْسُؼْط إِْرُثفا) ققلف:  (.  ولق َأَقرَّ أكف كان َأباََنا يف ِصحَّ

إن أؿر افزوج حول مروف بلكف ؿد ضؾوؼ زوجتوف, وأبو وو حوول افصوحي: ؾنكوف ٓ جلسوؼط إرثفوو 

ؿف يف هذا اإل    ؿرار.بذفؽ, مو مل ُتصدي

   أن إؿراره ظؾقفو ؽر مؼبقل: فقجقد افتفؿي يف حرمو و ادراث.والعؾة: 

 (.  وإن َأَقرَّ لقاِرٍث، فصاَر ظـَد ادقِت َأْجـَبِّقًا: مل َيْؾَزْم إقراُره) ققلف:

ـٌ ؾصوور وؿبوؾ ادوقت جووء  -ـلخقوف-أؿّر فقارٍث  -حول مروف-فق أن ادرجلض  فؾؿورجلض ابو

  .: ؾنن إؿراره ٓ جلعتز ٓزموً وً , بؾ أجـبقوارث ادؼرُّ فف ؽرَ 

   أكف حول اإلؿرار ـون متفاًم بؿـع افبعض مـ افسـي, وافعزة بحوفف ظـد اإلؿرار. والعؾة:

 (.  ٓ أكف باضٌؾ ) ققلف:

  أي: ذفؽ اإلؿرار فقس ببوضؾ, وإكام هق محقح, فؽـف ٓ جلعتز ٓزمًو, إٓ بنجوزة افقرثي.

، وإن صاَر ظـَد ادقِت َواِرثاً وإن َأَقرَّ لغ) ققلف:  (.  ِر وارٍث، أو أظطاه َصحَّ

  إؿرار ادرجلض فغر وارث, أو إظطوؤه محقح: وفق أكف مور ظـد ادقت وارثًو.

   أكف حغ اإلظطوء, واإلؿرار ؽر متفؿ, ؾؽون ـام فق أؿر حول افصحي.والعؾة: 

ِت امرأٌة ظذ كػِسفا بـِؽاٍح، ومل يَ ) ققلف: ِظفا اثـان: ُقبَِؾ وإن َأَقرَّ  (.  دَّ

   إذا أؿرت امرأٌة أ و كؽحً ؾالكًو مـ افـوس, ؾنكف جُلؼبؾ إؿرارهو.

  افـؽوح حؼ ظذ افزوجي, وٓ  ؿي ؾقف, ؾفل ـنؿرارهو بامل يف ذمتفو. أن والعؾة:

  فم احلؽؿ؟* وفؽـ فق ادظك رجالن كؽوحفو: ؾؽٌؾ جلدظل أكف زوجفو, 

نن أتك ـؾ مـفام ببقـي ؾقؼدم أشبؼ افـؽوحغ.مـ أتك ببقـي ؾوفؼقل ؿقفف, ؾ   
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 (.  ْجَزُ بالـؽاِح، أو الذي َأذَِكْت لف: َصحَّ اْلقؿُ وإن َأَقرَّ َولِقُّفا ) ققلف:

فق أن وفقفو افذي جلؿؾوؽ إجبورهوو, أو موـ أذكوً فوف بووفتزوجلٍ, أؿوّرا أ وو زوجوي ؾوالن, ؾونن 

   إؿرارهؿ محقح.

 موالعؾة: ♦
ٍ
ؾؽ اإلؿرار بف, ؾؽام أكف جلؿؾؽ إكشوء افعؼود, ؾؽوذا جلعتوز أن مـ مؾؽ إكشوَء صولء

   إؿراره.

ـقٍن ْفقِل الـَسِب ) ققلف: َْ  (.  كف ابـُف: َثَبَت َكَسُبف مـفأوإن َأَقرَّ بـََسِب صغٍر، أو 

أي: فوقس هـووك موـ جلودظل -إذا أؿر إكسون بلن هوذا افصوبل, أو ادجـوقن افوذي ُجفوؾ كسوبف 

  : ؾنكف جُلؾحؼ بف, وجل بً كسبف فف.إذا أؿر أكف ابـ فف -كسبف

ُؼ بف موـ فوقس مـوف, ؾفوق يف هوذا اإلؿورار فوقس موتفاًم, أن افظوهر أن افشخص ٓ جُلْؾحَ والعؾة: 

   ؾوظُتِز إؿراره.

 (.  َمقِّتًا َوِرَثف كان فنن) ققلف:

  إذا ـون افصغر, أو ادجـقن ادؼّر بف مقتًو: ؾنن ادِؼرَّ بف جلرثف.

  .(1)ؾرٌع ظـ افـسى, ؾنذا ثبً كسبف بف, ؾنكف جلرثفاإلرث  أنوالعؾة: ♦

َظك َظذ صخٍص بش) ققلف: َقف َصحَّ قوإذا ادَّ ، فَصدَّ
ٍَ  (.  ل

إذا اّدظووك إكسووون ظووذ آخوور بشووولء مووـ احلؼووقق, أو ؽرهووو, ومووّدؿف أخوور: ؾوونن اإلؿوورار 

 محقح, وجلمخذ بف مـ مّدؿف بذفؽ اإلؿرار, وهذا طوهر. 

 

 

 

                                 
افؼقل اف وين: أكف إذا ـون ادؼّر بف مقتًو, ؾنكف ٓ جلرثف: وذفؽ فقجقد افتفؿي, وإكام جل بً كسبف مـ ؽر إرث, ومقبف  (1)

وجدت ؿرجلـي تدل ظذ أكف متفؿ يف إؿراره, ؾنكف ٓ جلرثف, وإٓ ؾنكف  وفعؾ إحسـ أن جلؼول: إذا«, اإلكصو »يف 

 جلرث.
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  ٌلااااَفِص

   :دملػقال ا

إذا َوَصَؾ بنقراِره ما ُيْسِؼُطف، مثَؾ أن يؼقَل: لف َظَعَّ َأْلٌػ ٓ يْؾَزُمـل وكحُقه: َلِزَمف إْلقُػ، وإن ]

. وإن ققاَل: لقف َظقَعَّ  ِْ بسبِب احلؼِّ ـْ َبقِّـٌَة، أو َيْعَسِ قاَل: كان لف َظَعَّ وَقَضْقُتف، فؼقُلف مع يؿقـِف، ما مل تؽ

َؾقًة: َلِزَمقف مائقٌة َجقِّقَد  مائٌة، ثؿ َشَؽَت  ن إحالَّقًة، و ةٌ ُشؽقتًا ُيْؿؽِـُف الؽالُم فقف، ثؿ ققاَل: ُزيقفقًا، أو ُمَمجَّ

ٍؾ، فقَلْكَؽَر  ـٍ ُمَمجَّ ـَ اْلققؿُ َؼرُّ لقف إََجقَؾ: فؼققُل اْلققؿُ َأَقرَّ بَدْي ِؼرِّ مقَع يؿقـِقف، وإن َأَققرَّ أكقف َوَهقَب، أو َرَهق

ـٍ أو  ِره، ثؿ َأْكَؽَر الؼْبَض، ومل ََيَْحد اإلقراَر وشلَل وَأْقَبَض، أو أَقرَّ بَؼبْ  َِ َخْصِؿف فؾقف إِض ثَؿ حال

ذلؽ. وإن باَع صقئًا، أو َوَهَبف، أو َأْظَتَؼف، ثؿ َأَقرَّ أنَّ ذلؽ كان لغِره: مل ُيْؼَبْؾ ققُلقف، ومل َيـػِسقِخ البققُع، 

ـْ ِمْؾؽِل، ثؿ َمَؾْؽُتقف بعقُد، وأققاَم َبقِّـَقًة: ُقبَِؾقْت، إٓ ، وَلِزَمْتُف  رامُتف لؾُؿِؼّر لف، وإن قاَل هوٓ  رُ  : مل يؽ

   .[أن يؽقَن قد َأَقرَّ أكف ُمْؾُؽف، أو أكف َقَبَض ثؿـ ُمْؾؽِف: مل ُيْؼَبْؾ 

ذـر يف هذا افػصؾ حؽؿ اإلؿرار إذ كطؼ بف اُدِؼّر, فؽـف ومؾ كطؼوف بوف بشوولء جُلسوؼط موو أؿوّر 

  بف.

نقراِره مقا ُيْسقِؼُطف، مثقَؾ أن يؼققَل: لقف َظقَعَّ َأْلقٌػ ٓ يْؾَزُمـقل وكحقُقه: َلِزَمقف إذا َوَصقَؾ بق) ققلف:

 (.  إْلُػ 

إذا اظس , وأؿّر بوحلؼ, فؽـف ومؾ إؿراره بؽالٍم كؼضف, وأشؼط مو أؿور بوف: ـؼقفوف: فوف ظوع 

  .أفػ, فؽـفو ٓ تؾزمـل, أو فؽـفو مـ ثؿـ أمر ورم خلؿر, وكحقه

: ٕكوؽ أؿوررت بوف, وادظقوً وذلقؽ: -وهوق إفوػ رجلوول-مو أؿررت بوف : جلؾزمؽ فقؼال لف

  مـوؾقًو مل جل بً, ؾوٕمؾ أن تماخذ بنؿرارك.

 (.  وإن قاَل: كان لف َظَعَّ وَقَضْقُتف، فؼقُلف مع يؿقـِف) ققلف:

ـام فق ؿول: ـون فف ظّع دجلـ ورددتف, أو متوع ؽصوبتف, -إذا أؿر بحؼ, وادظك أكف رّده, وؿضوه 

  .-تف, وكحق ذفؽوردد
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   فادسللة  ا حالتان:

: ؾنكوف حقـفوو إذا أؿور بوف, وادظوك افوورّد, إوػ: أن يؽققن احلقؼ القذي أققر بقف لققس ثابتققًا ببقـقة

  وافؼضوء جُلؼبؾ ؿقفف بقؿقـف.

  احلؼ ادؼّر بف مل جلؾزمف إٓ بنؿراره, ؾقجى أن جلؽقن ظذ مػي مو أؿّر بف هق. أنوالعؾة: ♦

ـْ ) ققلف: ِْ بسبِب احلؼِّ  ما مل تؽ  (.  َبقِّـٌَة، أو َيْعَسِ

  .الثاين: أن يؽقن قد ثبت ببقـة، أو يعسِ بسبب احلؼ

  أن جلليت اددظل ببقـي ت بً احلؼ ظذ اددظك ظؾقف. مثال ما ثبت ببقـة:

أن جلؼقل: فف ظّع أفٌػ بسبى ؿرٍض, أو أكـل ؽصوبتف, وكحوق  مثال ما اظسِ فقف بسبب احلؼ:

   إػ شبى. ذفؽ, ؾقعزوهو

   جلؾزمف مو أؿّر بف, ؾنن ادظك افرّد, وافزاءة مل جُلؼبؾ إٓ ببقـي.فػل هذه احلالة: 

أكف اظس  بام جلقجى احلؼ ظؾقف, ؾودظوؤه افؼضوء حيتوج إػ بقـي, ومل جللِت ببقـوي ظوذ والعؾة: ♦

   افؼضوء هـو.

َؾقًة: وإن قاَل: لف َظَعَّ مائٌة، ثؿ َشَؽَت ُشؽقتًا ُيْؿؽِـُف ) ققلف: الؽالُم فقف، ثؿ قاَل: ُزيقفقًا، أو ُمَمجَّ

 (.  حالَّةً  ةٌ َلِزَمف مائٌة َجقَِّد 

  فق ؿول: فف ظّع موئي درهؿ, ثؿ شؽً شؽقتًو جُلؿؽِـ معوف افؽوالم, ثوؿ ؿوول بعود ذفوؽ: زجلقؾووً 

 , أو ؿول: ممجؾي. -أي: معقبي -

سؽقت, ؾـؼوقل: ظؾقوؽ : أكف جلمخذ بنؿراره إمؾ, دون مو ذـر مـ افؽالم بعد اففاحلؽؿ

   موئي درهؿ, وإمؾ ؾقام جُلَؼرُّ بف مـ ادول أن جلؽقن حوًٓ جقدًا, ٓ معقبًو.

أن افتخصوقص بوفصػي جُلشسط ؾقف أن جلؽقن متصاًل, وهق هـو ؿد رجوع ظوـ بعوض والعؾة: ♦

  مو أؿر بف, بعدمو ؾصؾ بػومؾ, ؾال جلؼبؾ افػصؾ بػومؾ جلؿؽـ معف افؽالم.
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ٍؾ، فَلْكَؽَر  ن َأَقرَّ إو) ققلف: ـٍ ُمَمجَّ  (.  ِؼرِّ مَع يؿقـِفاْلقؿُ َؼرُّ لف إََجَؾ: فؼقُل اْلقؿُ بَدْي

فوف إجوؾ,  كؽر ادؼورُّ فق ؿول ادؼّر: فف ظّع موئي رجلوول ممجؾوي, وـوون ذفوؽ بؽوالم متصوؾ, ؾول

  , ؾـطوفبف بامئي ممجؾي.فالؼقل ققل ادؼرِّ مع يؿقـفوؿول: بؾ هل موئي حوّفي: 

  ؾال تؾزمف إٓ بذفؽ. -وهق ادول بوفتلجقؾ-هذا مو أؿّر بف  أن والعؾة:♦

ـٍ أو  ِره، ثؿ َأْكَؽقَر الؼقْبَض، ومل ) ققلف: ـَ وَأْقَبَض، أو أَقرَّ بَؼْبِض ثَؿ وإن َأَقرَّ أكف َوَهَب، أو َرَه

َِ َخْصِؿف فؾف ذلؽإََيَْحد اإلقراَر وشلَل   (.  حال

ًو, وأكف أؿبضف إجلوه, أو أكوف أظطوك ظؿورًا شووظًي رهـوًو, وأكوف فق أن زجلدًا أؿّر أكف وهى ظؿرًا ـتوب

   أؿبضف إجلوهو, أو أؿر أكف ؿبض مـ ظؿرو ثؿـ افسوقورة.

ثؿ رجع زجلٌد, وأكؽور أن جلؽوقن أؿوبَض ظؿورًا اهلبوي, وافورهـ, أو أكؽور أن جلؽوقن ؿوبض ثؿوـ 

جلسوتػقد هبوذا: ٕن وهوق -افسوقورة, ومل جيحد اإلؿورار أي: مل جيحود أموؾ اهلبوي, أو افورهـ وكحوقه 

   .-اهلبي, وافرهـ ٓ جلؾزمون إٓ بوفؼبض

ؾفق هـو مل جيحد مو أؿر بف, إكام أكؽر افؼبض, وشلل افؼووول وؿوول فوف: فقحؾوػ اخلصوؿ ظوذ 

   أكـل أؿبضتف إجلوهو.

فف أن جلطوفى بلن حيؾػ اخلصؿ, ؾنن أبوك اخلصوؿ أن حيؾوػ ؾنكوف حيؾوػ هوق,  فقؼقل ادملػ:

  وحُيؽؿ فف.

 (.  ن باَع صقئًا، أو َوَهَبف، أو َأْظَتَؼف، ثؿ َأَقرَّ أنَّ ذلؽ كان لغِره: مل ُيْؼَبْؾ ققُلفوإ) ققلف:

فق أن زجلدًا بوظف صوق ًو, أو وهبف, أو أظتؼ, ثؿ أؿر بعود ذفوؽ أن ذفوؽ ادبقوع, أو ادقهوقب, أو 

 ادعتؼ مل جلؽـ فف, بؾ ـون فغره: ؾنكف ٓ جلؼبؾ ؿقفف. 

   ؽره بعد أن كػذ تصورؾف. أكف إؿراٌر ظذوالعؾة: ♦

 (.  ، وَلِزَمْتُف  رامُتفهومل َيـػِسِخ البقُع، وٓ  رُ ) ققلف:

وهووق افبوووئع, -افبقووع, وـووذا اهلبووي, وافعتووؼ تعتووز كوؾووذة هـووو, وٓ تـػسووخ, وجلؾووزم ادتصووور  

  ؽرامي مو تصور  بف فؾؿؼّر فف: ٕكف ؾّقتف ظؾقف. -وافقاهى, وادعتؼ
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ًَ  فقؼال مثاًل:   أن مو بعتف ـون فعؿرو, ؾقؾزمؽ وامن اف ؿـ فعؿرو.اظسؾ

ـْ ِمْؾؽِل، ثؿ َمَؾْؽُتف بعُد، وأقاَم َبقِّـًَة: ُقبَِؾْت ) ققلف:  (.  وإن قاَل: مل يؽ

مؾؽول, ومؾؽتفوو بعود ذفوؽ, وأتوك ببقـوي ظوذ  -حول افبقع, واهلبي, وافعتوؼ-إن ؿول: مل تؽـ 

   ذفؽ, ؾنكف جلؼبؾ ؿقفف ببقـي.

 (.  قَن قد َأَقرَّ أكف ُمْؾُؽف، أو أكف َقَبَض ثؿـ ُمْؾؽِف: مل ُيْؼَبْؾ إٓ أن يؽ) ققلف:

مو إذا شبؼ مـ هذا ادتصور  إؿرار بلن مو تصور  بف مؾؽوف, ـولن  اشتثـك مـ ادسللة السابؼة:

جلؼقل م اًل: هؾ تشسي شوقوريت افتل هل مؾؽل؟ أو جلؼّر بلكف ؿبض ثؿـ مؾؽف, ؾنكوف حقـفوو ٓ تؼبوؾ 

  أتك هبو فبقون أن مو تصور  بف فقس مؾؽف.بقـتف افتل 

أن هذه افبقـي تشفد بخال  مو أؿّر بف, ؾفق ؿد أـوذب بقـتوف, وإموؾ أكوف تصوور  والعؾة: ♦

  ؾقام فف افتصور  ؾقف.
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  ٌلااااَفِص

  :قال ادملػ 

ٌَ أو كذا، ققَؾ لف: َفسِّ قإذا قاَل: لف َظَعَّ ص] ققك ُيَػسِّ ْرُه، فنن َأَبك: ُحبَِس حتقل  بَِحقؼِّ َره قَره، فنن َفسَّ

ِر جققزةٍ: مل ُيْؼَبقْؾ، وُيْؼَبقُؾ بؽؾقٍب يبقاٍح قَره بَِؿْقَتٍة، أو َْخٍر أو كِؼْشققُصْػَعٍة، أو بلقؾِّ ماٍل: ُقبَِؾ، وإن َفسَّ 

ق ، وإن ققاَل: لقف ظقَعَّ َأْلقٌػ، ُرِجقَع يف تػسقِر ِجـِْسقف إلققف، فقنن َفسَّ
ٍِ ه بِجقـٍْس، أو رَ قكْػُعف، أو َحقدِّ َققْذ

رةٍ: َلِزَمف ثمكققٌة، وإن ققاَل: مقا بقَغ دِْرَهقٍؿ إػ قبلجـاٍس: ُقبَِؾ مـف. وإذا قاَل: لف ظَعَّ ما بَغ دِرهٍؿ وظش

رة: لِزَمقف تِسقعٌة، وإن ققاَل: لقف َظقَعَّ دِرهقٌؿ، أو دِيـقاٌر: َلِزَمقف أحقُدمها، قرةٍ، أو مـ دِْرَهقٍؿ إػ َظشققظش

ٌغ يف قِقراٍب، أو َفقص  يف َخقاَتٍؿ، وكحقِقه: ففقق ُمِؼقر   ظَعَّ  : لفن قاَل إوُيعقِّـُف. و َُتْقٌر يف ِجقراٍب، أو ِشقؽِّ

لِ    .[بإوَّ

  يف حؽؿ اإلؿرار حغ جُلِؼرُّ بحٍؼ جمؿؾ, أو مبفؿ مل تتضح دٓفتف.هذا افػصؾ 

ٌَ أو كذا، ققَؾ لف: َفسِّ قإذا قاَل: لف َظَعَّ صققلف: )  (.  ْرهُ قل

 ِؿرُّ أن فزجلٍد ظّع صوق ًو, أو فف ظّع ـذا وـذا, ومل جلبغ. إذا ؿول: أُ 

ور مو أؿررت بف: حتك كستطقع أن كعرؾف, وكؾزمؽ بف.   ؾقؼول فف: َؾسي

 (.  َرهقفنن َأَبك: ُحبَِس حتك ُيَػسِّ ققلف: )

وره.   إن رؾض افتػسور دو أؿّر بف, ؾنكف حُيَْبُس حتك جُلػسي

   ّؼ ادؼّر بف, إٓ بتػسوره.أكف ٓ جلؿؽـ معرؾي احلوالعؾة: ♦

 (.  ُصْػَعٍة، أو بلقؾِّ ماٍل: ُقبَِؾ  بَِحؼِّ َره قفنن َفسَّ ققلف: )

إذا ؾسوره ُؿبَِؾ تػسوره, وفق ـون بلؿؾ موٍل: ـام فق ؿوول: كعوؿ, فوف ظوّع صوولء, ؿقوؾ فوف: ؾسوور 

 افشولء؟ ؿول: فف ظّع رجلول, ؾُقؼبُؾ هذا اإلؿرار, وجلمخذ بف. 

فشولء جلصُدُق ظذ أؿِؾ ثؿـ, وإكام جُلطوفى بام أؿّر بف, مو مل جللت ادودظل ببقـوي أكوف أن اوالعؾة: ♦

  أـ ر مـ ذفؽ.
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 (.  ِر جقزةٍ: مل ُيْؼَبْؾ قَره بَِؿْقَتٍة، أو َْخٍر أو كِؼْش قوإن َفسَّ ققلف: )

إذا ؾسور افشولء بام ٓ جلتؿقل: ـؼشور جقزة, أو كحق ذفؽ, أو حّبي صعر, أو ؾسووره بؿحوّرم: 

   ودقتي, أو اخلؿر: ؾنن هذا تػسوٌر ٓ جلؼبؾ.ـ

أن هوذا افتػسوور شووفػ ادؼتضووك افظووهر: إذ إن إؿوراره هوق اظوسا  بحوٍؼ ظؾقوف, والعؾة: ♦

   وهذه ادذـقرات ٓ ت بً يف افذمي, شقاًء ادحرم, أو افؼؾقؾ ؽر ادتؿقل.

ٍِ ققلف: )  (.  وُيْؼَبُؾ بؽؾٍب يباٍح كْػُعف، أو َحدِّ َقْذ

, أو ؿول: فوف -ـؽؾى موقد, أو موصوقي, وكحقهو-ؾسوره بلن ؿول: فف ظّع ـؾٌى مبوٌح كػعف فق 

 ظّع حدُّ ؿذٍ , ؾؼد ؿذؾتف: ؾنن إؿراره, وتػسوره معتز. 

 أن افؽؾى جيى رده ظذ موحبف: ٕكف مبوح آكتػوع بف. والعؾة: ♦

   وٕن افؼذ  حؼ ٔدمل.

 (.  ُرِجَع يف تػسِر ِجـِْسف إلقفوإن قاَل: لف ظَعَّ َأْلٌػ، ققلف: )

ظّع أفػوًو: ؾنكـوو كرجوع يف حتدجلود جوـس ادؼور بوف إػ  وإذا أؿّر زجلٌد بلفٍػ, بلن ؿول: ُأِؿرُّ أن فعؿرٍ 

  أكف هق ادتؽؾؿ, وهق ادطوَفُى, وهق أظؾؿ.والعؾة: زجلد: 

 (.  َره بِجـٍْس، أو بلجـاٍس: ُقبَِؾ مـفقفنن َفسَّ ققلف: )

واحٍد, بلن ؿول م اًل: فف ظّع أفُػ درهوٍؿ ؾضوي, أو أفوػ رجلوول شوعقدي, أو  إذا ؾسوره بجـسٍ 

: ٕن وذلقؽؾّسوره بلجـوٍس خمتؾػي, بلن ؿول م اًل: فف ظّع مخسامئي دجلـور: ؾقؼبوؾ إؿوراره يف احلووفتغ: 

  افؾػظ حيتؿؾ ذفؽ.

 (.  رةٍ: َلِزَمف ثمكقةٌ قوإذا قاَل: لف ظَعَّ ما بَغ دِرهٍؿ وظشققلف: )

  ن ؿول: فف ظّع مو بغ افرجلول, وظشورة رجلوٓت: ؾقؾزمف أن جلدؾع ثامكقي.إ

أن افذي بوغ افودرهؿ, وافعشوورة هوق ثامكقوي, بنشوؼوط افرجلوول, وافعشوورة, ؾقماخوذ والعؾة: ♦

  بؿؼتضوك فػظف.
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 (.  رة: لِزَمف تِسعةٌ قرةٍ، أو مـ دِْرَهٍؿ إػ َظشقوإن قاَل: ما بَغ دِْرَهٍؿ إػ ظشققلف: )

   ق ؿول: مو بغ رجلول إػ ظشورة, ؾـطوفبف بتسعي.ف

داخؾوي,  -وهول افعشوورة- (: ؾوفغوجلويإػمو شبؼ, وفؽـ افذي اختؾػ هـو هق ؿقفف: ) والعؾة:

  ؾقصور مو بقـفام تسعي, ٓ ثامكقي.

رهٌؿ، أو دِيـاٌر: َلِزَمف أحُدمها، وُيعقِّـُف) ققلف:
 (.  وإن قاَل: لف َظَعَّ دِ

بوف, ـوام فوق ؿوول فوف: ظوّع موئوي رجلوول, أو دوٓر: ؾقؾزموف أحود و بعود أن جلعقـوف, فق أهبؿ ادؼّر 

 وجلرجع يف افتعقغ إفقف. 

  فؽـ فق ظّغ ؽر افشوق غ مل جلصح: ٕكف خال  مو أؿر بف أوًٓ.

ٌغ يف قِقراٍب، أو َفقص  يف َخقاَتٍؿ، وكحقِقه: ف ظَعَّ  ن قاَل: لفإوققلف: ) فقق َُتْقٌر يف ِجقراٍب، أو ِشقؽِّ

لِ   (.  ُمِؼر  بإوَّ

إذا ؿول هذه إفػوظ: ؾنكوف جلطوفوى بووٕول, ؾقطوفوى هـوو بووفتؿر, وافسوؽغ, وافػوص, دون 

  ا راب, وافؼراب, واخلوتؿ.

  : فف ظّع ؾرٌس ظؾقف َشوِْرٌج, أو ظبٌد ظؾقف ظاممي.ومثؾفا لق قال

شّؽغ, دون مو جلتبعفو, وٓ جلؾزم أكف أؿّر بوٕول, ؾؼول م اًل: فف ظّع نر, أو ؾّص, أو والعؾة: ♦

   حغ أؿّر بوفتؿر أن جلؽقن ؿد أؿّر بجراب افتؿر, وهؽذا.

 (.  َتؿَّ ققلف: )

   أي: تؿ مو أراد ادمفػ ذـره مـ مسوئؾ

ـا َوَيْرَض ققلف: ) ًٓ وآِخرًا وطاهرًا وباضـًا، كم حُيِبُّ َربُّ    (.كقواحلؿُد هللِ َأوَّ

 حلؿد فف شبحوكف, ـام بدأ بذفؽ. ختؿ ادصـػ هذا افؽتوب افـػقس بو
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ؾوحلؿد ت ظذ افتامم, وأشلل ات أن جلـػع هبذا ا فد, وأن جيعؾف خوفصًو فقجفف شبحوكف, ؾفوق 

  .ادتػضؾ ادـعؿ, ادستحؼ فؾ ـوء 

   واحلؿد ت أوًٓ وآخرًا, وطوهرًا وبوضـًو, ـام حيى ربـو وجلرووك.

 وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا ُمؿد.

 

 

 

 

 الث لث محمد ا هل اجلسء مت

 

[] 
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 517 ............................................................................ َؾْصووووٌؾ 

وةِ  َبوُب  ـَ  524 ............................................................................. افذَّ

 532 ............................................................................ افصوقدِ  َبوُب 

 537 ............................................................................. إيمن كتاب
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